
 

 

 

 

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 DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 02/2020 

 

Aos quinze dias do mês de julho de dois mil e vinte, às catorze horas, foi realizada a segunda 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), Raquel 7 

Fronza Scotton (titular) e Augusto Basso Veber (1º suplente); representante da comunidade 8 

externa titular – Thompsson Benhur Didone. Justificou a ausência o conselheiro Gabriel Zanon 9 

(representante discente titular). Também estiveram presentes os servidores Jonatas Campos 10 

Martins, Luciana Pereira Bernd, Siclério Ahlert, Thiago Grassel dos Reis e Tiago Martins da Silva 11 

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

Aprovação da ata da 1ª reunião ordinária (realizada em 06/05/2020); 2. Aprovação da ata da 1ª 13 

reunião extraordinária (realizada em 22/06/2020); 3. Apreciação do “Plano de Trabalho de 14 

Estudante Voluntário”, conforme Ofício nº 04/2020, da Diretoria de Extensão; 4. Apreciação da 15 

minuta de Regimento Interno da Comissão de Avaliação e Gerenciamento de Ações de 16 

Extensão (CGAE), do Campus Bento Gonçalves do IFRS, conforme Ofício nº 06/2020, da 17 

Diretoria de Extensão; 5. Processo de escolha dos conselheiros em virtude do término dos 18 

mandatos em 12 de setembro de 2020; 6. Assuntos Gerais. Expediente: 1. Aprovação da ata da 19 

1ª reunião ordinária (realizada em 06/05/2020). Não houve ressalvas. Em regime de votação: 20 

ata aprovada por unanimidade. 2. Aprovação da ata da 1ª reunião extraordinária (realizada 21 

em 22/06/2020). Não houve ressalvas. Em regime de votação: ata aprovada por unanimidade. 22 

Ordem do dia: A conselheira Raquel Fronza Scotton propôs a retirada do item 3 da pauta – 23 

Apreciação do “Plano de Trabalho de Estudante Voluntário”, conforme Ofício nº 04/2020, da 24 

Diretoria de Extensão – pois esse documento deve ser avaliado diretamente pela Pró-Reitoria 25 
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de Extensão – PROEX. Em regime de votação: proposta de retirada aprovada por unanimidade. 26 

1. Apreciação da minuta de Regimento Interno da Comissão de Avaliação e Gerenciamento 27 

de Ações de Extensão (CGAE), do Campus Bento Gonçalves do IFRS, conforme Ofício nº 28 

06/2020, da Diretoria de Extensão. A conselheira Raquel Fronza Scotton explicou o processo de 29 

elaboração do documento. Em regime de votação: Regimento Interno da CGAE aprovado por 30 

unanimidade. 4. Processo de escolha dos conselheiros em virtude do término dos mandatos 31 

em 12 de setembro de 2020. O presidente do Conselho do Campus, professor Rodrigo Otávio 32 

Câmara Monteiro, apresentou o parecer solicitado à Procuradoria Federal junto ao IFRS 33 

(documento anexado a esta ata), o qual recomenda a realização desse processo de escolha de 34 

forma remota/virtual, em virtude da suspensão das atividades presenciais, decorrente da 35 

pandemia da Covid-19. Na sequência, o professor Rodrigo solicitou ao Diretor de 36 

Desenvolvimento Institucional, Jonatas Campos Martins, que se manifestasse acerca de seu 37 

parecer técnico, elaborado em conjunto com a equipe de Tecnologia da Informação do campus, 38 

sobre o tema (documento anexado a esta ata). Jonatas efetuou a leitura do Ofício enviado à 39 

Presidência do Conselho, o qual apresenta algumas considerações e sugere alternativas para 40 

viabilizar a eleição virtual, a ser conduzida pela Comissão Eleitoral Permanente do Campus. Em 41 

seguida, o professor Siclério Ahlert, membro da Comissão Eleitoral, manifestou-se dizendo que 42 

a maior dificuldade seria operacionalizar esse processo de consulta eletrônica remota, o que 43 

demandaria um suporte técnico. O conselheiro Leandro Rocha Vieira manifestou sua 44 

preocupação com a participação do segmento discente nesse processo de escolha, em virtude 45 

da dificuldade de estruturação de um banco de dados, com e-mails atualizados, dos estudantes. 46 

A conselheira Raquel Fronza Scotton sugeriu que seja utilizado um sistema já existente, e que 47 

possa ser utilizado também para outros processos eleitorais do campus. Dadas essas 48 

manifestações, o professor Rodrigo considerou que a aproximação entre Comissão Eleitoral e o 49 

Departamento de Tecnologia da Informação do campus minimizará quaisquer problemas 50 

técnicos que possam surgir. Em regime de votação: deflagração de processo eleitoral eletrônico  51 

aprovada por unanimidade. 5. Assuntos Gerais. Não houve manifestações. Nada mais havendo 52 

a tratar, o presidente do Conselho do Campus agradeceu a participação de todos e deu por 53 

encerrada a reunião, às quinze horas. Encerro, assim, esta ata, que será assinada por mim e 54 

pelos demais presentes. 55 

Sandra Nicolli Piovesana ______________________________________________________ 

Rodrigo Otávio Câmara Monteiro _______________________________________________ 

Alexandre Gomes Ribeiro _____________________________________________________ 
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Augusto Basso Veber  ________________________________________________________ 

Christian Casanova Klima _____________________________________________________ 

Giancarlo Dal’Mas Tarso ______________________________________________________ 

Isadora Finoketti Malicheski ___________________________________________________ 

Leandro Rocha Vieira  ________________________________________________________ 

Leonardo Cury da Silva  _______________________________________________________ 

Raquel Fronza Scotton ________________________________________________________ 

Thompsson Benhur Didone ____________________________________________________ 


