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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 03/2020

1

Aos dois dias do mês de setembro de dois mil e vinte, às catorze horas, foi realizada a terceira

2

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

3

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

4

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

5

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

6

Alexandre Gomes Ribeiro (titular), Isadora Finoketti Malicheski (titular) e Luis Henrique

7

Camfield (1º suplente); representantes técnico-administrativos – Leandro Rocha Vieira (titular),

8

Leonardo Alvarenga Pereira (titular) e Raquel Fronza Scotton (titular); representante da

9

comunidade externa titular – Thompsson Benhur Didone. Justificou a ausência o conselheiro

10

Gabriel Zanon (representante discente titular). Também estiveram presentes, como

11

convidados, os servidores Augusto Basso Veber, Clarissa Gracioli Camfield, Cláudia Lorenzon e

12

Jonatas Campos Martins. Secretariou a reunião a servidora Sandra Nicolli Piovesana. Pauta da

13

reunião: 1. Aprovação da ata da 2ª reunião ordinária (realizada em 15/07/2020); 2.

14

Homologação da lista classificatória dos candidatos homologados, referente ao Edital

15

Extraordinário nº 19/2020 – Afastamento com substituição para capacitação/qualificação em

16

Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu e Pós-Doutorado; 3. Recomposição da Comissão

17

Eleitoral Permanente do Campus Bento Gonçalves; 4. Assuntos Gerais. Expediente: 1. A

18

conselheira Isadora Finoketti Malicheski solicitou que fosse incluída na pauta a “discussão sobre

19

a composição do Grupo de Trabalho designado para elaborar o estudo das necessidades e

20

medidas para o retorno presencial”. Em regime de votação: proposta de inclusão aprovada por

21

unanimidade. 2. Aprovação da ata da 2ª reunião ordinária (realizada em 15/07/2020). Não

22

houve ressalvas. Em regime de votação: ata aprovada, com 8 (oito) votos favoráveis e 1 (uma)

23

abstenção. Ordem do dia: 1. Discussão sobre a composição do Grupo de Trabalho designado

24

para elaborar o estudo das necessidades e medidas para o retorno presencial. A conselheira

25

Isadora Finoketti Malicheski explicou que, em função da iminente transição para a nova

26

composição do Conselho do Campus, seria necessário avaliar se os conselheiros que fazem

27

parte desse GT poderiam continuar o trabalho até sua finalização, visto que foram designados

28

por serem representantes do Conselho. O conselheiro Leandro Rocha Vieira e a conselheira

29

Raquel Fronza Scotton sugeriram que os futuros conselheiros (a serem nomeados em

30

14/09/2020) fossem convidados a participar da reunião ampliada, prevista para o dia

31

10/09/2020, com a participação do Comitê Local de Acompanhamento e Prevenção à Covid-19

32

e dos membros do GT. O Presidente do Conselho do Campus, professor Rodrigo Otávio Câmara

33

Monteiro propôs, então, o seguinte encaminhamento: que a Resolução Concamp nº 010/2020,

34

que designa o Grupo de Trabalho em sua atual composição, fosse ratificada, até a posse dos

35

futuros conselheiros, quando se debaterá a necessidade de mudança na composição desse GT.

36

Nesse mesmo encaminhamento, também propôs que esses futuros conselheiros fossem

37

convidados para a reunião do dia 10/09/2020, conforme sugerido anteriormente. Em regime de

38

votação: proposta de encaminhamento aprovada por unanimidade. 2. Homologação da lista

39

classificatória dos candidatos homologados, referente ao Edital Extraordinário nº 19/2020 –

40

Afastamento com substituição para capacitação/qualificação em Programas de Pós-

41

Graduação Stricto Sensu e Pós-Doutorado. A pedido do Presidente do Conselho do Campus,

42

professor Rodrigo Otávio Câmara Monteiro, a professora Clarissa Gracioli Camfield, presidente

43

da Comissão Permanente de Pessoal Docente – CPPD, do Campus Bento Gonçalves, explicou o

44

processo de avaliação e classificação do Edital em questão. Em regime de votação: lista

45

classificatória aprovada, com7 (sete) votos favoráveis e 2 (duas) abstenções – dos conselheiros

46

Isadora Finoketti Malicheski e Luis Henrique Camfield. 3. Recomposição da Comissão Eleitoral

47

Permanente do Campus Bento Gonçalves. O Presidente do Conselho do Campus, professor

48

Rodrigo Otávio Câmara Monteiro, fez uma breve contextualização sobre a atual situação da

49

Comissão, destacando seu importante papel na recomposição de todas as comissões do

50

campus. Rodrigo sugeriu, também, que se permita que membros da atual Comissão Eleitoral

51

Permanente e da equipe de Tecnologia da Informação do campus sejam requisitados para

52

assessorar o Conselho do Campus nesse processo eleitoral. Em regime de votação: aprovada

53

com 8 (oito) votos favoráveis e 1 (um) voto contrário a deflagração de processo eleitoral

54

eletrônico para a recomposição da Comissão Eleitoral Permanente do Campus Bento Gonçalves

55

do IFRS, com a determinação de que membros da atual Comissão Eleitoral Permanente e da

56

equipe de Tecnologia da Informação do campus possam ser requisitados para assessorar o

57

Conselho do Campus nesse processo eleitoral. 4. Assuntos Gerais. Os conselheiros Leandro

58

Rocha Vieira, Raquel Fronza Scotton, Luis Henrique Camfield, Alexandre Gomes Ribeiro,

59

Leonardo Alvarenga Pereira e Isadora Finoketti Malicheski, em virtude do encerramento de

60

seus mandatos, fizeram manifestações de agradecimento pela oportunidade de participar do

61

Conselho do Campus, pela convivência e pelos conhecimentos proporcionados. O Presidente do

62

Conselho também agradeceu a todos os conselheiros que estavam encerrando esse ciclo de

63

trabalho e aprendizado, e que cumpriram seu papel como representantes de seus segmentos.

64

Nada mais havendo a tratar, o presidente do Conselho do Campus deu por encerrada a reunião,

65

às catorze horas e cinquenta e cinco minutos. Encerro, assim, esta ata, que será assinada por

66

mim e pelos demais presentes.
Sandra Nicolli Piovesana ______________________________________________________
Rodrigo Otávio Câmara Monteiro ______________________________________________
Alexandre Gomes Ribeiro _____________________________________________________
Christian Casanova Klima _____________________________________________________
Giancarlo Dal’Mas Tarso ______________________________________________________
Isadora Finoketti Malicheski ___________________________________________________
Leandro Rocha Vieira ________________________________________________________
Leonardo Alvarenga Pereira ___________________________________________________
Luis Henrique Camfield _______________________________________________________
Raquel Fronza Scotton ________________________________________________________
Thompsson Benhur Didone ____________________________________________________

3

