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EDITAL CONCAMP Nº 01/2020

CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DE SERVIDORES E ESTUDANTES

O Presidente do Conselho do Campus do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecno-
logia do Rio Grande do Sul – Campus Bento Gonçalves, no uso de suas atribuições legais e regi-
mentais, CONVOCA os servidores e estudantes regularmente matriculados para Assembleia Ge-
ral a ser realizada no dia  8 de julho de 2020 (quarta-feira), das 18h30min às 20h30min, via
webconferência,  na sala virtual da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP), com a seguinte
ordem do dia:

1. Referendar a proposta de “Regulamento de Atividades de Ensino Não Presenciais no
Campus Bento Gonçalves do IFRS”, que será encaminhado ao Grupo de Trabalho coordenado
pela Pró-Reitoria de Ensino do IFRS e, junto às propostas dos demais 16  campi, embasará a
construção de um documento único, a ser apreciado em reunião do Conselho Superior do IFRS.

ORIENTAÇÕES:

a)  A  assembleia  será  conduzida  pelo  Grupo  de  Trabalho  designado  pela  Resolução
Concamp nº 007, de 26 de junho de 2020; 

b) A proposta de regulamento, bem como a base de dados que a fundamentou, seguem
anexos a esta Convocação;

c) A votação acontecerá por formulário eletrônico, a ser disponibilizado durante a as -
sembleia, o qual será utilizado também como registro de presenças;

d) Devido à inexistência de uma sala virtual que comporte a totalidade da comunidade
acadêmica do  Campus Bento Gonçalves, somente o Presidente do Conselho do  Campus,  os
membros do Grupo de Trabalho e os Diretores Sistêmicos estarão presentes na sala virtual da
RNP e poderão interagir entre si. Assim, a assembleia será transmitida à comunidade por um
link a ser disponibilizado no dia da sessão;

e) Os servidores e/ou estudantes que desejarem se manifestar de forma oral sobre a
proposta, durante a assembleia, deverão fazer sua inscrição de fala até as 19h do dia 08/07,
junto à Secretaria do Conselho do Campus, pelo e-mail  s  ecretariaconcamp@bento.ifrs.edu.br  ,
informando seu nome completo e, no caso de estudantes, o curso em que estão matriculados;

f) Somente aos inscritos será liberado o acesso à sala virtual da RNP;
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g) Cada manifestação oral poderá ser de no máximo 3 (três) minutos;

h) Não será possível a interação por bate-papo (chat);

i) Casos omissos serão resolvidos pela Presidência do Conselho do Campus e pelo Grupo
de Trabalho.

                           

Bento Gonçalves, 3 de julho de 2020.
                                        

Rodrigo Otávio Câmara Monteiro
Presidente do Conselho do Campus

(a via original encontra-se assinada e arquivada na Secretaria do Conselho do Campus)
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