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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 01/2020 

 

Aos seis dias do mês de maio de dois mil e vinte, às catorze horas, foi realizada a primeira 1 

reunião ordinária do Conselho do Campus do ano de 2020. A reunião foi realizada via 2 

webconferência. A sessão foi presidida pelo presidente do Conselho, professor Rodrigo Otávio 3 

Câmara Monteiro. Estiveram presentes os seguintes conselheiros: representantes discentes – 4 

Christian Casanova Klima (titular) e Giancarlo Dal’Mas Tarso (titular); representantes docentes – 5 

Alexandre Gomes Ribeiro (titular), Isadora Finoketti Maclicheski (titular) e Leonardo Cury da 6 

Silva (titular); representantes técnico-administrativos – Leandro Rocha Vieira (titular), Leonardo 7 

Alvarenga Pereira (titular) e Raquel Fronza Scotton (titular). Justificaram a ausência os 8 

conselheiros Gabriel Zanon (representante discente titular) e Thompsson Benhur Didone 9 

(representante da comunidade externa titular). Também estiveram presentes os seguintes 10 

membros do Comitê Local de Acompanhamento e Prevenção à Covid-19: Áureo Vandré 11 

Cardoso, Cláudia Lorenzon, Jonatas Campos Martins, Luciana Pereira Bernd e Thiago Grassel 12 

dos Reis. Secretariou a reunião a servidora Sandra Nicolli Piovesana. Pauta da reunião: 1. 13 

Aprovação da ata da 6ª reunião ordinária (realizada em 12/12/2019); 2. Homologação da 14 

Resolução ad referendum nº 001, de 6 de março de 2020 (aprovação da participação de 15 

servidores e estudantes do Campus Bento Gonçalves no Projeto do Centro de Referência em 16 

Tecnologia Assistiva (CRTA) do IFRS, selecionados como bolsistas pelo Edital IFRS nº 11/2020); 17 

3. Homologação da Resolução ad referendum nº 002, de 17 de abril de 2020 (prorrogação ad 18 

referendum do mandato da Comissão Eleitoral Permanente do Campus Bento Gonçalves do 19 

IFRS, designada pela Portaria CONCAMP nº 001, de 27 de junho de 2019); 4. Reavaliação do 20 

Calendário de Reuniões 2020 do Conselho do Campus; 5. Discussão da possibilidade de 21 

constituição de Grupo de Trabalho, em caráter ad hoc, visando o estudo de necessidades e 22 

medidas para o retorno às atividades presenciais no Campus; 6. Assuntos Gerais. Ordem do 23 

dia: 1. Aprovação da ata da 6ª reunião ordinária (realizada em 12/12/2019). Não houve 24 

ressalvas. Em regime de votação: ata aprovada, com 6 (seis) votos favoráveis e 3 (três) 25 
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abstenções. 2. Homologação da Resolução ad referendum nº 001, de 6 de março de 2020 26 

(aprovação da participação de servidores e estudantes do Campus Bento Gonçalves no 27 

Projeto do Centro de Referência em Tecnologia Assistiva (CRTA) do IFRS, selecionados como 28 

bolsistas pelo Edital IFRS nº 11/2020). Não houve manifestações. Em regime de votação: 29 

resolução ad referendum homologada por unanimidade. 3. Homologação da Resolução ad 30 

referendum nº 002, de 17 de abril de 2020 (prorrogação ad referendum do mandato da 31 

Comissão Eleitoral Permanente do Campus Bento Gonçalves do IFRS, designada pela Portaria 32 

CONCAMP nº 001, de 27 de junho de 2019). Não houve manifestações. Em regime de votação: 33 

resolução ad referendum homologada por unanimidade. 4. Reavaliação do Calendário de 34 

Reuniões 2020 do Conselho do Campus. Conforme deliberado na 6ª reunião ordinária do 35 

Conselho do Campus de 2019, realizada no dia 12 de dezembro, procedeu-se à reavaliação do 36 

calendário de reuniões 2020 do Conselho do Campus, mediante a apresentação de duas 37 

propostas: proposta 1 – reuniões às quartas-feiras; e proposta 2 – reuniões às quintas-feiras. 38 

Em regime de votação: proposta 1 (reuniões às quartas-feiras) aprovada, com 1 (uma) 39 

abstenção. 5. Discussão da possibilidade de constituição de Grupo de Trabalho, em caráter ad 40 

hoc, visando o estudo de necessidades e medidas para o retorno às atividades presenciais no 41 

Campus. O presidente do Conselho do Campus, professor Rodrigo Otávio Câmara Monteiro 42 

esclareceu que a ideia do grupo de trabalho havia surgido em reuniões do Comitê Local de 43 

Acompanhamento e Prevenção à Covid-19 e, na sequência, com a concordância de todos os 44 

conselheiros, convidou o jornalista Áureo Vandré Cardoso para falar em nome do grupo. Áureo 45 

fez um breve relato sobre a forma de atuação do Comitê e apresentou uma sugestão de 46 

composição para o grupo de trabalho que estava sendo proposto. Após a discussão da proposta 47 

e esclarecimento de dúvidas dos conselheiros, foi encaminhada a votação. Em regime de 48 

votação: proposta de constituição de grupo de trabalho aprovada por unanimidade. Na 49 

sequência, foi discutida e definida a seguinte composição para o Grupo de Trabalho (GT): 50 

representantes do segmento discente – Christian Casanova Klima e Giancarlo Dal’ Mas Tarso, 51 

sendo que ambos se voluntariaram e obtiveram a aprovação dos demais conselheiros com 6 52 

(seis) votos favoráveis e 3 (três) abstenções; representante do segmento docente – Isadora 53 

Finoketti Malicheski; representante do segmento técnico-administrativo – Leandro Rocha 54 

Vieira; representante da comunidade externa – em virtude da ausência dos representantes da 55 

comunidade externa, titular e suplente, na reunião, ficou definido que será feito o convite a 56 

eles, pela Secretaria do Conselho; representantes do Comitê Local de Acompanhamento e 57 

Prevenção à Covid-19 – deliberou-se pela participação no GT de um membro de cada uma das 58 
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seguintes áreas: saúde, ensino, infraestrutura e gestão de pessoas, cujos nomes serão definidos 59 

posteriormente; representante dos pais – os conselheiros Alexandre Gomes Ribeiro e Leandro 60 

Rocha Vieira propuseram a participação de um representante dos pais dos alunos do Ensino 61 

Médio e Educação Profissional, a ser indicado pela Diretoria de Ensino, o que foi aprovado por 62 

unanimidade. Em seguida, o presidente do Conselho do Campus, professor Rodrigo Otávio 63 

Câmara Monteiro, expôs a necessidade de definição de um prazo para a conclusão do estudo a 64 

ser elaborado por esse GT. Após discussão, ficou estabelecido o prazo de seis meses para essa 65 

conclusão, podendo haver uma prorrogação regimental. 6. Assuntos Gerais. O conselheiro 66 

Alexandre Gomes Ribeiro sugeriu que, mesmo após o retorno às atividades presenciais, as 67 

reuniões do Conselho continuem sendo gravadas em vídeo e transmitidas à comunidade 68 

acadêmica. Nada mais havendo a tratar, o presidente do Conselho do Campus agradeceu a 69 

participação de todos e deu por encerrada a reunião, às quinze horas e cinquenta minutos. 70 

Encerro, assim, esta ata, que será assinada por mim e pelos demais presentes. 71 

 

Sandra Nicolli Piovesana ______________________________________________________ 

Rodrigo Otávio Câmara Monteiro _______________________________________________ 

Alexandre Gomes Ribeiro _____________________________________________________ 

Christian Casanova Klima _____________________________________________________ 

Isadora Finoketti Malicheski ___________________________________________________ 

Giancarlo Dal’Mas Tarso ______________________________________________________ 

Leandro Rocha Vieira  ________________________________________________________ 

Leonardo Alvarenga Pereira  ___________________________________________________ 

Leonardo Cury da Silva  _______________________________________________________ 

Raquel Fronza Scotton ________________________________________________________ 


