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ATA ORDINÁRIA Nº 03/2019 

 

Aos dezenove dias do mês de junho 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 terceira 3 

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

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

representantes discentes – Christian Casanova Klima (titular) e Giancarlo Dal’Mas Tarso (titular); 6 

representantes docentes – Alexandre Gomes Ribeiro (titular), Leonardo Cury da Silva (titular) e 7 

Luis Henrique Camfield (1º suplente); representantes técnico-administrativos – Leonardo 8 

Alvarenga Pereira (titular), Raquel Fronza Scotton (titular) e Augusto Basso Veber (1º suplente – 9 

tomou posse nesta reunião); Alexandre de Oliveira Frozza (representante da comunidade 10 

externa suplente). Também estiveram presentes as servidoras Cláudia Lorenzon, Hernanda 11 

Tonini e Odila Bondam Carlotto. Secretariou a reunião a servidora Sandra Nicolli Piovesana. Pauta 12 

da reunião: 1. Aprovação da ata da 2º reunião ordinária de 2019 (realizada em 18/04/2019); 2. 13 

Apreciação da proposta de flexibilização da jornada de trabalho do Setor de Infraestrutura do 14 

Campus Bento Gonçalves do IFRS; 3. Apreciação da proposta de Mestrado Profissional em 15 

Viticultura e Enologia; 4. Assuntos Gerais. Expediente: Inclusão de pauta em regime de urgência. 16 

A presidente do Conselho do Campus, professora Soeni Bellé, solicitou inclusão de pauta em 17 

regime de urgência da proposta de horário de funcionamento do campus durante o recesso 18 

acadêmico de julho/2019. Em regime de votação, inclusão de pauta: aprovada por unanimidade. 19 

Ordem do dia: 1. Aprovação da ata da 2º reunião ordinária de 2019 (realizada em 18/04/2019). 20 

Em regime de votação: ata aprovada, com 4 (quatro) abstenções – dos conselheiros que não 21 

estiveram presentes naquela reunião. 2. Apreciação da proposta de horário de funcionamento 22 

do campus durante o recesso acadêmico de julho/2019. A presidente do Conselho do Campus, 23 

professora Soeni Bellé, apresentou a proposta que, considerando as questões de economicidade 24 
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e razoabilidade, prevê o funcionamento do campus em turno único de seis horas durante o 25 

recesso acadêmico, no período de 13 a 28 de julho de 2019, sendo o horário de segunda a quinta-26 

feira, das 12h às 18h, e na sexta-feira, das 8h às 14h. O conselheiro Augusto Basso Veber 27 

apresentou uma contraproposta sugerindo o funcionamento do campus em turno único de 28 

quatro horas nesse mesmo período. Após discussão sobre a viabilidade legal dessa 29 

contraproposta, o conselheiro Leonardo Alvarenga Pereira propôs que fosse votada a adoção do 30 

turno único e que a quantidade de horas (a serem trabalhadas) fosse definida após consulta à 31 

Reitoria. Em regime de votação: proposta de turno único aprovada por unanimidade, 32 

condicionada ao encaminhamento de uma consulta à Diretoria de Gestão de Pessoas do IFRS 33 

sobre a viabilidade do turno único de quatro horas, o qual, não sendo possível, será de seis horas, 34 

conforme proposta inicial.  3. Apreciação da proposta de flexibilização da jornada de trabalho 35 

do Setor de Infraestrutura do Campus Bento Gonçalves do IFRS. A pedido da presidente do 36 

Conselho do Campus, professora Soeni Bellé, a servidora Cláudia Lorenzon, Coordenadora de 37 

Gestão de Pessoas, prestou esclarecimentos sobre a proposta. Em regime de votação: proposta 38 

de flexibilização aprovada por unanimidade. 4. Apreciação da proposta de Mestrado 39 

Profissional em Viticultura e Enologia. A presidente do Conselho do Campus, professora Soeni 40 

Bellé, esclareceu que esse Mestrado é algo que o campus e a comunidade da região buscam há 41 

bastante tempo. Destacou que, se aprovada pelo Conselho do Campus, seguirá para análise da 42 

Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação do IFRS (PROPPI), na sequência será enviada 43 

para a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e, somente se 44 

aprovada nessa etapa, seguirá para aprovação final do Conselho Superior do IFRS (CONSUP). Em 45 

seguida, o conselheiro Leonardo Cury da Silva, Diretor de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, e 46 

a professora Hernanda Tonini, Coordenadora de Pós-Graduação, que participaram da elaboração 47 

da proposta de Mestrado, prestaram esclarecimentos e receberam sugestões dos conselheiros. 48 

Em regime de votação: proposta de Mestrado Profissional em Viticultura e Enologia aprovada, 49 

com (1) abstenção – do conselheiro Leonardo Cury da Silva.    4. Assuntos Gerais. O conselheiro 50 

Giancarlo Dal’Mas Tarso questionou se foi encaminhado ao Conselho do Campus, para 51 

apreciação, o Regulamento de Atividades Complementares do Curso de Agronomia. A presidente 52 

do Conselho do Campus informou que não foi recebido e, nesse caso, terá que ser encaminhado 53 

para a próxima reunião ordinária. Nada mais havendo a tratar, a presidente do Conselho do 54 

Campus agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião, às catorze horas e 55 
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quarenta e dois minutos. Encerro, assim, esta ata, que será assinada por mim e pelos demais 56 

presentes. 57 

 

Sandra Nicolli Piovesana  ______________________________________________________ 

Soeni Bellé _________________________________________________________________ 

Alexandre de Oliveira Frozza ___________________________________________________ 

Alexandre Gomes Ribeiro ______________________________________________________ 

Augusto Basso Veber _________________________________________________________ 

Christian Casanova Klima ______________________________________________________ 

Giancarlo Dal’Mas Tarso  ______________________________________________________ 

Leonardo Alvarenga Pereira  ____________________________________________________ 

Leonardo Cury da Silva _________________________________________________________ 

Luis Henrique Ramos Camfield __________________________________________________ 

Raquel Fronza Scotton _________________________________________________________ 

 


