
 

 
Ministério da Educação 

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul 

Campus Bento Gonçalves 
Conselho do Campus 

 

ATA ORDINÁRIA Nº 05/2019 

 

Aos dez dias do mês de outubro de dois mil e dezenove, às catorze horas, no Campus Bento 1 

Gonçalves do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, localizado 2 

na Avenida Osvaldo Aranha, 540, na cidade de Bento Gonçalves/RS, foi realizada a quinta reunião 3 

ordinária do Conselho do Campus do ano de 2019. A sessão foi presidida pela presidente do 4 

Conselho, professora Soeni Bellé. Estiveram presentes os seguintes conselheiros: representantes 5 

discentes – Christian Casanova Klima (titular), Giancarlo Dal’Mas Tarso (titular) e João Luiz Tesser 6 

Gugel (1º suplente); representantes docentes – Alexandre Gomes Ribeiro (titular), Luis Henrique 7 

Camfield (1º suplente) e Giselle Ribeiro de Souza (2ª suplente); representantes técnico-8 

administrativos – Leandro Rocha Vieira (titular), Leonardo Alvarenga Pereira (titular) e Raquel 9 

Fronza Scotton (titular). Também estiveram presentes os servidores Camila Riegel Debom, 10 

Marília Batista Hirt e Thiago Sávio Carbone, que foram convidados a se manifestarem. 11 

Secretariou a reunião a servidora Sandra Nicolli Piovesana. Pauta da reunião: 1. Aprovação das 12 

seguintes atas: a) ata da 1ª reunião extraordinária de 2019 (realizada em 19/08/2019); b) ata da 13 

2ª reunião extraordinária de 2019 (realizada em 28/08/2019); c) ata da 3ª reunião extraordinária 14 

de 2019 (realizada em 23/09/2019); 2. Homologação das seguintes resoluções ad referendum: a) 15 

resolução nº 027, de 5 de setembro de 2019 (homologação do resultado final do Edital nº 16 

43/2019 – afastamento para qualificação de servidores técnico-administrativos); b) resolução nº 17 

028, de 9 de setembro de 2019 (aprovação da prorrogação do afastamento para qualificação do 18 

servidor Diego Eduardo Lieban). 3. Apreciação da proposta de Calendário Acadêmico para o ano 19 

letivo 2020; 4. Apreciação da proposta de Regulamento da Biblioteca Firmino Splendor; 5. 20 

Apreciação da proposta de Regimento Interno do Núcleo de Educação a Distância – NEaD; 6. 21 

Apreciação da proposta de Regulamento de Uso do Laboratório de Letras do IFRS – Campus 22 

Bento Gonçalves; 7. Apreciação da alteração de ementas das disciplinas de Física e Sociologia, no 23 

Projeto Pedagógico de Curso (PPC) dos seguintes cursos: a) Técnico em Viticultura e Enologia; b) 24 
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Técnico em Meio Ambiente; c) Técnico em Agropecuária. 8. Apreciação do Plano de Ação 2020 25 

do Campus Bento Gonçalves do IFRS; 9. Assuntos gerais.  Expediente. A presidente do Conselho 26 

do Campus, professora Soeni Bellé, solicitou que o Plano de Ação fosse apreciado por primeiro. 27 

Em regime de votação: alteração de ordem da pauta aprovada por unanimidade. Na sequência, 28 

os conselheiros técnico-administrativos solicitaram que fosse retirada da pauta a “Apreciação da 29 

proposta de Regulamento de Uso do Laboratório de Letras do IFRS – Campus Bento Gonçalves”, 30 

o que já havia sido previamente acordado com o Coordenador do Curso de Licenciatura em 31 

Letras, professor Kleber Eckert, em virtude de ajustes que, possivelmente, seriam feitos no texto 32 

do documento. Em regime de votação: retirada de item da pauta aprovada por unanimidade. 33 

Ordem do dia: 1. Apreciação do Plano de Ação 2020 do Campus Bento Gonçalves do IFRS. A 34 

pedido da presidente do Conselho do Campus, professora Soeni Bellé, o Diretor de 35 

Desenvolvimento Institucional, professor Thiago Sávio Carbone, apresentou o Plano de Ação e 36 

explicou a metodologia utilizada em sua elaboração, destacando que, por orientação da Reitoria, 37 

foi utilizado como base o valor do orçamento do ano de 2019, pois até aquele momento não se 38 

sabia qual seria o valor para 2020. No decorrer da análise do trabalho apresentado, a conselheira 39 

Giselle Ribeiro de Souza solicitou que o Conselho do Campus envie um documento à Pró-Reitoria 40 

de Administração (PROAD), sugerindo que no sistema onde são inseridas as informações do 41 

plano de ação seja colocado o cargo e não o nome das pessoas responsáveis por cada ação. Essa 42 

sugestão foi aprovada por todos os conselheiros. Em regime de votação: Plano de Ação 2020 43 

aprovado por unanimidade. 2. Aprovação das seguintes atas: a) ata da 1ª reunião extraordinária 44 

de 2019 (realizada em 19/08/2019). Não houve ressalvas. Em regime de votação: ata aprovada, 45 

com abstenção da conselheira Giselle Ribeiro de Souza, que não participou da reunião; b) ata da 46 

2ª reunião extraordinária de 2019 (realizada em 28/08/2019). Não houve ressalvas. Em regime 47 

de votação: ata aprovada, com abstenção da conselheira Giselle Ribeiro de Souza, que não 48 

participou da reunião; c) ata da 3ª reunião extraordinária de 2019 (realizada em 23/09/2019). 49 

Não houve ressalvas. Em regime de votação: ata aprovada, com abstenção dos conselheiros 50 

Giselle Ribeiro de Souza e Leandro Rocha Vieira, que não participaram da reunião. 3. 51 

Homologação das seguintes resoluções ad referendum: a) resolução nº 027, de 5 de setembro 52 

de 2019 (homologação do resultado final do Edital nº 43/2019 – afastamento para qualificação 53 

de servidores técnico-administrativos); b) resolução nº 028, de 9 de setembro de 2019 54 

(aprovação da prorrogação do afastamento para qualificação do servidor Diego Eduardo 55 

Lieban). Não houve ressalvas. Em regime de votação: resoluções ad referendum aprovadas por 56 
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unanimidade. 4. Apreciação da proposta de Regulamento da Biblioteca Firmino Splendor. A 57 

presidente do Conselho Superior, professora Soeni Bellé, solicitou que a servidora Marília Batista 58 

Hirt, Bibliotecária, apresentasse a proposta de regulamento. Em seguida, os conselheiros fizeram 59 

considerações e apresentaram sugestões, as quais foram acatadas. Em regime de votação: 60 

regulamento aprovado por unanimidade. 5. Apreciação da proposta de Regimento Interno do 61 

Núcleo de Educação a Distância – NEaD. Os representantes técnico-administrativos informaram 62 

que tinham diversos questionamentos e considerações a fazer com relação ao documento, 63 

porém, como não estava presente à reunião nenhum dos membros da comissão que o elaborou, 64 

propuseram que essas considerações fossem enviadas à essa comissão e o regimento fosse 65 

reapresentado para apreciação na próxima reunião do Conselho, o que foi aceito por todos os 66 

conselheiros. 6. Apreciação da alteração de ementas das disciplinas de Física e Sociologia, no 67 

Projeto Pedagógico de Curso (PPC) dos seguintes cursos: a) Técnico em Viticultura e Enologia; 68 

b) Técnico em Meio Ambiente; c) Técnico em Agropecuária. Em regime de votação: alterações 69 

aprovadas por unanimidade. 7. Apreciação da proposta de Calendário Acadêmico para o ano 70 

letivo 2020. A presidente do Conselho do Campus, professora Soeni Bellé, iniciou a apresentação 71 

do calendário e solicitou aos conselheiros que fizessem seus comentários. A conselheira Giselle 72 

Ribeiro de Souza apresentou a solicitação do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Gênero e 73 

Sexualidade (NEPGS) de inclusão de datas comemorativas. Na sequência, os conselheiros 74 

sugeriram ajustes na indicação do período de férias docentes: a) no mês de janeiro, indicar férias 75 

a partir do dia dois; b) no mês de dezembro, retirar a observação de férias a partir do dia trinta. 76 

Após, o conselheiro Leandro Rocha Vieira apresentou uma solicitação da Coordenadoria de 77 

Assuntos Estudantis (CAE), de ajuste do texto referente à renovação dos auxílios estudantis, no 78 

mês de outubro. Em seguida, o conselheiro Leandro propôs que o dia 28 de outubro (Dia do 79 

Servidor Público) conste no calendário como ponto facultativo, considerando a Portaria nº 80 

442/2018, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, devendo essa 81 

determinação ser observada na elaboração dos próximos calendários. Em função dessa 82 

alteração, ficou definido o dia 24/10 (sábado) para repor esse dia letivo. O conselheiro Christian 83 

Casanova Klima propôs que o dia 08/09 (terça-feira) seja mantido com registro de terça-feira e 84 

que o dia 12/09 (sábado) conste no calendário como registro de segunda-feira, em substituição 85 

ao feriado do dia 07/09 (segunda-feira). Em regime de votação: proposta de Calendário 86 

Acadêmico 2020 aprovada por unanimidade, com os ajustes sugeridos pelos conselheiros. 8. 87 

Assuntos gerais. Não houve. Nada mais havendo a tratar, a presidente do Conselho do Campus 88 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=28/12/2018&jornal=515&pagina=517&totalArquivos=540
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=28/12/2018&jornal=515&pagina=517&totalArquivos=540
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agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião, às quinze horas e quarenta e cinco 89 

minutos. Encerro, assim, esta ata, que será assinada por mim e pelos demais presentes. 90 

Sandra Nicolli Piovesana ______________________________________________________ 

Soeni Bellé _________________________________________________________________ 

Alexandre Gomes Ribeiro ______________________________________________________ 

Christian Casanova Klima ______________________________________________________ 

Giancarlo Dal’Mas Tarso  ______________________________________________________ 

Giselle Ribeiro de Souza _______________________________________________________ 

João Luiz Tesser Gugel ________________________________________________________ 

Leandro Rocha Vieira _________________________________________________________ 

Leonardo Alvarenga Pereira  ____________________________________________________ 

Luis Henrique Ramos Camfield __________________________________________________ 

Raquel Fronza Scotton _________________________________________________________ 

 


