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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 05/2020 

 

Aos dezesseis dias do mês de dezembro de dois mil e vinte, às catorze horas, foi realizada a 1 

quinta 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 

Giancarlo Dal’ Mas Tarso (titular), Júlia Sonaglio Pedrassani (titular) e Regina Zanetti (titular); 5 

representantes docentes – Amália Cardona Leites (titular), Jônatan Müller (titular) e Josiane 6 

Pasini (titular); representantes técnico-administrativos – Áureo Vandré Cardoso (titular), Érica 7 

Primaz (titular) e Daiane de Marco (1ª suplente); representante da comunidade externa – 8 

Thompsson Benhur Didone (titular). A conselheira Pauline Fagundes Rosales justificou sua 9 

ausência como representante do segmento técnico-administrativo, pois participou da reunião 10 

como convidada, na condição de Diretora de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação Substituta. 11 

Também estiveram presentes os seguintes convidados: o estudante Christian Casanova Klima 12 

(2º suplente discente) e os servidores Isadora Finoketti Malicheski (membro do Grupo de 13 

Trabalho designado pelo Concamp) Jonatas Campos Martins (Diretor de Desenvolvimento 14 

Institucional), Leandro Rocha Vieira (Seção de Ações de Extensão), Tiago Locatelli (1º suplente 15 

docente) e Vagner Weide Rodrigues (Coordenador Substituto do Curso de Licenciatura em 16 

Matemática). Prestou apoio técnico na transmissão o servidor Augusto Basso Veber e 17 

secretariou a reunião a servidora Sandra Nicolli Piovesana. Pauta da reunião: 1. Aprovação da 18 

ata da 4ª reunião ordinária (realizada em 04/11/2020); 2. Apreciação do Regimento Interno da 19 

Comissão Eleitoral Permanente do Campus Bento Gonçalves; 3. Apreciação do Regulamento da 20 

Prática como Componente Curricular, do Curso de Licenciatura em Matemática do Campus 21 

Bento Gonçalves; 4. Apreciação do Plano Complementar de Contingência para Prevenção, 22 

Monitoramento e Controle da Covid-19 do Campus Bento Gonçalves do IFRS; 5. Apreciação das 23 

equipes executoras dos seguintes projetos: a) Programa de Residência Profissional Agrícola CTA 24 

IFRS-BG; b) Agentes de Transferência Tecnológica: da Teoria à Prática na racionalização do uso 25 



de insumos nas propriedades rurais; c) Educando Através do Esporte; 6. Apreciação da proposta 26 

de Calendário de Reuniões do Conselho do Campus, para o ano de 2021; 7. Assuntos gerais. O 27 

presidente do Conselho do Campus, professor Rodrigo Otávio Câmara Monteiro, saudou a 28 

todos os presentes na sala virtual, bem como a comunidade acadêmica e externa que estava 29 

acompanhando a sessão pela plataforma YouTube. Rodrigo também reforçou a necessidade de 30 

se manter os cuidados de prevenção ao contágio pela Covid-19 e manifestou solidariedade às 31 

famílias das vítimas dessa doença, no município e região. Em seguida, solicitou à Secretária do 32 

Conselho que efetuasse a chamada nominal dos conselheiros. Encerrada a chamada, o 33 

presidente do Conselho declarou empossados o representante titular da comunidade externa, 34 

Thompsson Benhur Didone, que iniciava um novo mandato, e a 1ª suplente técnico-35 

administrativa Daiane de Marco. Expediente: Aprovação da ata da 4ª reunião ordinária 36 

(realizada em 04/11/2020). Não houve ressalvas. Em regime de votação: ata aprovada, por 37 

unanimidade. Dando sequência, se inscreveram com antecedência para o Expediente o 38 

conselheiro Áureo Vandré Cardoso e o presidente do Conselho, Rodrigo Otávio Câmara 39 

Monteiro. Iniciando sua manifestação, o conselheiro Áureo saudou a todos, especialmente os 40 

conselheiros que tomavam posse naquela sessão e parabenizou a conselheira Pauline Fagundes 41 

Rosales pela decisão de não participar da reunião como conselheira e sim como convidada, por 42 

estar, naquele momento, representando a Diretoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação. O 43 

presidente do Conselho, Rodrigo Otávio Câmara Monteiro, reiterou os cumprimentos à 44 

conselheira Pauline pela atitude e agradeceu ao conselheiro Thompsson por ter aceito 45 

novamente o convite para participar e qualificar o Conselho do Campus. Rodrigo solicitou a 46 

inclusão na pauta de uma proposta de moção de agradecimento aos servidores que 47 

contribuíram, de forma voluntária, na montagem e entrega de cestas básicas aos estudantes do 48 

Campus Bento Gonçalves, em situação de vulnerabilidade. Em regime de votação: inclusão 49 

aprovada por unanimidade. Ordem do dia: A pauta foi aprovada sem ressalvas. 1. Apreciação 50 

da proposta de moção de agradecimento. Conforme já havia explicado no Expediente, o 51 

presidente do Conselho reforçou a proposição de agradecimento aos colegas servidores. Em 52 

regime de votação: moção de agradecimento aprovada por unanimidade. 2. Apreciação do 53 

Regimento Interno da Comissão Eleitoral Permanente do Campus Bento Gonçalves. O 54 

conselheiro Áureo Vandré Cardoso, representando a Comissão Eleitoral Permanente do 55 

Campus Bento Gonçalves (CEP), nomeada pela Resolução Concamp nº 013/2020, da qual é 56 

membro, explicou o contexto que motivou a comissão a elaborar esse Regimento Interno. 57 

Áureo salientou que se tratava de uma proposta aberta a contribuições do Conselho e destacou 58 

que, no processo de elaboração desse documento, não havia sido consenso a restrição imposta 59 
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no Art. 15 – Estarão aptos a votar em seus representantes, os servidores do quadro permanente 60 

do Campus Bento Gonçalves, respeitado o seu segmento (docente ou técnico-administrativos) e 61 

em efetivo exercício neste Campus (grifo nosso). Áureo esclareceu que, em uma reunião do 62 

segmento técnico-administrativo, deliberou-se por realizar uma consulta à Procuradoria 63 

Federal junto ao IFRS, a fim de avaliar a legalidade dessa restrição. A conselheira Érica reforçou 64 

as palavras do conselheiro Áureo e enfatizou a necessidade levantada pelos representantes 65 

técnico-administrativos de propor esse destaque ao Art. 15. O conselheiro Jônatan Müller 66 

parabenizou a iniciativa da comissão de elaborar esse regimento interno e, com relação ao Art. 67 

11 – A votação poderá ser efetuada por meio eletrônico, a critério da presidência da CEP-BG, 68 

observando as condições técnicas para adequada execução do processo eleitoral, assegurados 69 

anonimato e sigilo dos votos –, alertou para a importância de se ter um software de votação 70 

eletrônica oficial, a fim de não deixar margem a questionamentos futuros. Jônatan informou 71 

que realizou uma pesquisa e constatou que várias instituições públicas utilizam o sistema Helios 72 

Voting como um sistema oficial, dentre elas a UFSC – Universidade Federal de Santa Catarina, 73 

que disponibiliza o respectivo manual em Língua Portuguesa. Em seguida, o presidente do 74 

Conselho apresentou o seguinte encaminhamento para a votação do documento: a) aprovado; 75 

b) aprovado com destaques; c) reprovado; e d) abstenção. Em regime de votação: 05 (cinco) 76 

votos para a opção “a” (aprovado); 05 (cinco) votos para a opção “b” (aprovado com 77 

destaques); zero votos para as opções “c” e “d”. Caracterizado o empate, coube ao presidente 78 

do Conselho o voto de qualidade. Resultado final da votação: documento aprovado com 79 

destaques, com 6 (seis) votos favoráveis. Na sequência, a conselheira Érica apresentou o 80 

destaque em questão: aprovar o regimento na íntegra, com a condição de efetuar uma 81 

consulta jurídica no que se refere à legalidade da restrição imposta no Art. 15 do documento. O 82 

presidente do Conselho encaminhou a votação: a) manter a proposta original; b) aprovar o 83 

destaque; e c) abstenção. Em regime de votação: 01 (um) voto para a opção “a” (manter a 84 

proposta original); 09 (nove) votos para a opção “b” (aprovar o destaque); zero voto para a 85 

opção “c”. Resultado final da votação: destaque aprovado com 09 (nove) votos favoráveis. O 86 

presidente do Conselho, professor Rodrigo Otávio Câmara Monteiro, parabenizou a iniciativa 87 

dos membros da Comissão Eleitoral Permanente. 3. Apreciação do Regulamento da Prática 88 

como Componente Curricular, do Curso de Licenciatura em Matemática do Campus Bento 89 

Gonçalves. O professor Vagner Weide Rodrigues, Coordenador Substituto do Curso de 90 

Licenciatura em Matemática do Campus Bento Gonçalves, esclareceu os motivos que levaram à 91 

elaboração desse Regulamento e fez uma breve apresentação dos principais pontos do 92 



documento. Em regime de votação: Regulamento da Prática como Componente Curricular, do 93 

Curso de Licenciatura em Matemática do Campus Bento Gonçalves, aprovado por unanimidade. 94 

Após, a conselheira Josiane Pasini sugeriu que esse documento seja futuramente integrado ao 95 

Projeto Pedagógico do Curso (PPC) de Licenciatura em Matemática. 4. Apreciação do Plano 96 

Complementar de Contingência para Prevenção, Monitoramento e Controle da Covid-19 do 97 

Campus Bento Gonçalves do IFRS. A professora Isadora Finoketti Malicheski, presidente do 98 

Grupo de Trabalho que elaborou o Plano, destacou a importância de se apreciar o resultado 99 

desse trabalho neste momento, a fim de dar uma resposta à comunidade. Isadora também 100 

ponderou que a aprovação do Plano deve estar condicionada a uma revisão posterior, próximo 101 

ao retorno presencial, em virtude de novos protocolos que poderão ser definidos pelas 102 

autoridades médicas, sanitárias e governamentais. Em regime de votação: Plano Complementar 103 

de Contingência para Prevenção, Monitoramento e Controle da Covid-19 do Campus Bento 104 

Gonçalves do IFRS aprovado por unanimidade, com a possibilidade de ser revisado 105 

futuramente. O presidente do Conselho aproveitou a oportunidade para parabenizar e 106 

agradecer ao grupo pela nobre missão realizada, a qual tem um grande impacto na 107 

comunidade. Em seguida, Rodrigo nominou todos os integrantes do Grupo de Trabalho. 5. 108 

Apreciação das equipes executoras dos seguintes projetos: a) Programa de Residência 109 

Profissional Agrícola CTA IFRS-BG; b) Agentes de Transferência Tecnológica: da Teoria à 110 

Prática na racionalização do uso de insumos nas propriedades rurais; c) Educando Através do 111 

Esporte. O técnico em assuntos educacionais Leandro Rocha Vieira, representando a Seção de 112 

Ações de Extensão, justificou a necessidade de aprovação, pelo Conselho do Campus, das 113 

equipes executoras de projetos que obtenham recursos financeiros gerenciados por fundação 114 

de apoio credenciada junto ao IFRS. Em seguida, Leandro fez um breve relato sobre os projetos 115 

em questão e apresentou as respectivas equipes executoras, as quais, em seguida, foram 116 

votadas de forma individual. Em regime de votação: a) Programa de Residência Profissional 117 

Agrícola CTA IFRS-BG – aprovado com 09 (nove) votos favoráveis e 01 (uma) abstenção; b) 118 

Agentes de Transferência Tecnológica: da Teoria à Prática na racionalização do uso de insumos 119 

nas propriedades rurais – aprovado por unanimidade; c) Educando Através do Esporte – 120 

aprovado por unanimidade. 6. Apreciação da proposta de Calendário de Reuniões do 121 

Conselho do Campus, para o ano de 2021. A conselheira Josiane Pasini sugeriu que a segunda 122 

reunião ordinária, prevista para o dia 14 de abril, fosse antecipada para o dia 7 de abril, em 123 

virtude da possibilidade de ocorrerem férias docentes a partir de 12 de abril. Em função disso, o 124 

presidente do Conselho propôs que a primeira reunião, prevista para o dia 24 de fevereiro, 125 

fosse antecipada para o dia 10 de fevereiro, para aumentar o intervalo entre as duas reuniões, 126 
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e também em função da necessidade de submissão ao Conselho do Relatório de Ações e 127 

Resultados – RAR. Não houve objeções às propostas. Em regime de votação: Calendário de 128 

Reuniões Ordinárias do Conselho do Campus, para o ano de 2021, aprovado por unanimidade, 129 

com as alterações sugeridas. 7. Assuntos gerais. Não houve manifestações. Nada mais havendo 130 

a tratar, o presidente do Conselho do Campus deu por encerrada a reunião, às quinze horas e 131 

quarenta e cinco minutos. Encerro, assim, esta ata, que será assinada por mim e pelos demais 132 

presentes. 133 

Sandra Nicolli Piovesana ______________________________________________________ 

Rodrigo Otávio Câmara Monteiro _______________________________________________ 

Amália Cardona Leites ________________________________________________________ 

Áureo Vandré Cardoso ________________________________________________________ 

Daiane de Marco  ____________________________________________________________ 

Érica Primaz _________________________________________________________________ 

Giancarlo Dal’ Mas Tarso  ______________________________________________________ 

Jônatan Müller  ______________________________________________________________ 

Josiane Pasini _______________________________________________________________ 

Júlia Sonaglio Pedrassani  ______________________________________________________ 

Regina Zanetti _______________________________________________________________ 

Thompsson Benhur Didone ____________________________________________________ 


