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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 03/2020

1

Aos dezesseis dias do mês de dezembro de dois mil e vinte, com início às quinze horas e

2

cinquenta minutos, foi realizada a terceira reunião extraordinária do Conselho do Campus do

3

ano de 2020. A reunião foi realizada via webconferência. A sessão foi presidida pelo presidente

4

do Conselho, professor Rodrigo Otávio Câmara Monteiro. Estiveram presentes os seguintes

5

conselheiros: representantes discentes – Giancarlo Dal’ Mas Tarso (titular), Júlia Sonaglio

6

Pedrassani (titular) e Regina Zanetti (titular); representantes docentes – Amália Cardona Leites

7

(titular), Jônatan Müller (titular) e Josiane Pasini (titular); representantes técnico-

8

administrativos – Áureo Vandré Cardoso (titular), Érica Primaz (titular) e Daiane de Marco (1ª

9

suplente); representante da comunidade externa – Thompsson Benhur Didone (titular). A

10

conselheira Pauline Fagundes Rosales justificou sua ausência como representante do segmento

11

técnico-administrativo, pois participou da reunião como convidada, na condição de Diretora de

12

Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação Substituta. Também estiveram presentes os seguintes

13

convidados: o estudante Christian Casanova Klima (2º suplente discente) e os servidores

14

Jonatas Campos Martins (Diretor de Desenvolvimento Institucional) e Tiago Locatelli (1º

15

suplente docente). Prestou apoio técnico na transmissão o servidor Augusto Basso Veber e

16

secretariou a reunião a servidora Sandra Nicolli Piovesana. Pauta da reunião: 1. Apreciação da

17

proposta de revisão do Regimento Interno do Conselho do Campus Bento Gonçalves; 2.

18

Constituição das comissões permanentes, previstas no Regimento Interno do Conselho do

19

Campus. Expediente: Não houve manifestações. Ordem do dia: Pauta aprovada. 1. Apreciação

20

da proposta de revisão do Regimento Interno do Conselho do Campus Bento Gonçalves. A

21

conselheira Amália Cardona Leites, presidente da Comissão ad hoc designada para revisar o

22

Regimento Interno do Conselho do Campus, explicou a metodologia utilizada no trabalho de

23

revisão e destacou as principais alterações efetuadas. A conselheira Pauline Fagundes Rosales,

24

também membro da comissão, salientou que a proposta havia sido encaminhada para os

25

representados de cada segmento, para avaliação, e agradeceu às pessoas que enviaram

26

contribuições. O conselheiro Áureo Vandré Cardoso elogiou o trabalho realizado pela comissão,

27

destacando a forma democrática como foi conduzido. Em seguida, Áureo propôs a alteração de

28

dois incisos do Art. 7º (que trata das atribuições do Conselho): a) no Inciso X – retirada do

29

“Relatório de Gestão”, visto que esse documento, no âmbito do Campus, foi substituído pelo

30

“Relatório de Ações e Resultados (RAR); b) no Inciso XIII – retirar o trecho “e na construção do

31

Relatório de Ações e Resultados (RAR) do Campus”, pois essa é uma tarefa da gestão e não do

32

Conselho do Campus. Após, a conselheira Amália explicou como se deu o processo de escolha

33

das sugestões recebidas ao longo do trabalho de revisão. Disse que todas as proposições foram

34

discutidas e, quando não houve um consenso, foi feita uma votação, para definir se a sugestão

35

seria acatada ou não. Na sequência, o presidente do Conselho encaminhou a votação. Em

36

regime de votação: 09 (nove) votos favoráveis à aprovação com destaques; 01 (um) voto

37

favorável à aprovação do documento na íntegra; zero votos contrários e zero abstenções.

38

Revisão do Regimento Interno do Conselho do Campus Bento Gonçalves aprovada com

39

destaques. O presidente do Conselho solicitou que os destaques fossem inseridos nas notas

40

compartilhadas da plataforma virtual e, na sequência, efetuou a leitura do primeiro destaque,

41

de autoria do conselheiro Áureo Vandré Cardoso: a) redação original: Art. 7° São atribuições do

42

Conselho do Campus, sem prejuízo de outras: Inciso X – apreciar e emitir parecer da Proposta

43

Orçamentária, do Plano de Ação, do Relatório de Gestão (grifo nosso) e do Relatório de Ações e

44

Resultados (RAR) relativos ao Campus antes de ser submetido às instâncias superiores do IFRS;

45

b) nova redação, proposta pelo destaque: Art. 7° São atribuições do Conselho do Campus, sem

46

prejuízo de outras: Inciso X – apreciar e emitir parecer da Proposta Orçamentária, do Plano de

47

Ação e do Relatório de Ações e Resultados (RAR) relativos ao Campus antes de ser submetido às

48

instâncias superiores do IFRS. Em regime de votação: destaque aprovado por unanimidade. O

49

presidente do Conselho efetuou a leitura do segundo destaque, também do conselheiro Áureo:

50

a) redação original: Art. 7º São atribuições do Conselho do Campus, sem prejuízo de outras:

51

Inciso XIII – promover ações que visem à participação da comunidade acadêmica na elaboração

52

e execução do Projeto Pedagógico, do Plano de Desenvolvimento Institucional, do Plano de Ação

53

e na construção do Relatório de Ações e Resultados (RAR) do Campus (grifo nosso); b) nova

54

redação, proposta pelo destaque: Art. 7° São atribuições do Conselho do Campus, sem prejuízo

55

de outras: Inciso XIII – promover ações que visem à participação da comunidade acadêmica na

56

elaboração e execução do Projeto Pedagógico, do Plano de Desenvolvimento Institucional e do

57

Plano de Ação. Em regime de votação: destaque aprovado por unanimidade. O presidente do

58

Conselho parabenizu o trabalho realizado pela comissão e agradeceu à comunidade acadêmica

59

pelas contribuições. 2. Constituição das comissões permanentes, previstas no Regimento

60

Interno do Conselho do Campus. Por sugestão do presidente do Conselho, os conselheiros se

61

voluntariaram a participar das comissões permanentes, que ficaram assim constituídas: a)

62

Comissão de Legislação e Normas: Regina Zanetti – conselheira discente, Jônatan Müller –

63

conselheiro docente e Áureo Vandré Cardoso – conselheiro técnico-administrativo; b) Comissão

64

de Assuntos Administrativos e Desenvolvimento Institucional: Giancarlo Dal’ Mas Tarso –

65

conselheiro discente, Amália Cardona Leites – conselheira docente e Érica Primaz – conselheira

66

técnico-administrativa; c) Comissão de Ensino, Pesquisa e Extensão: Júlia Sonaglio Pedrassani –

67

conselheira discente, Josiane Pasini – conselheira docente e Pauline Fagundes Rosales –

68

conselheira técnico-administrativa. 3. Assuntos Gerais. A conselheira Érica Primaz agradeceu a

69

todos os conselheiros da atual gestão pelo bom andamento dos trabalhos, especialmente aos

70

que participaram da comissão de revisão do Regimento Interno do Conselho do Campus. Érica

71

também parabenizou a conselheira Pauline Fagundes Rosales por solicitar a convocação da 1ª

72

suplente, em virtude de sua condição de Diretora de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação

73

Substituta nesta reunião. O presidente do Conselho, professor Rodrigo Otávio Câmara

74

Monteiro, agradeceu a todos os conselheiros que se voluntariaram a participar das comissões

75

permanentes e declarou que também entende que nenhum servidor com cargo de Direção

76

deva atuar como conselheiro, por uma questão ética. Rodrigo informou, ainda, que o Plano de

77

Ação 2021 do Campus Bento Gonçalves fora aprovado na reunião do Conselho Superior do IFRS

78

(realizada no dia 15 de dezembro de 2020). A conselheira Josiane Pasini agradeceu a todos os

79

colegas conselheiros pelo aprendizado. Nada mais havendo a tratar, o presidente do Conselho

80

do Campus deu por encerrada a reunião, às dezesseis horas e quarenta minutos. Encerro,

81

assim, esta ata, que será assinada por mim e pelos demais presentes.
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Rodrigo Otávio Câmara Monteiro _______________________________________________
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