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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 01/2021 

 

Aos dezoito dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um, às catorze horas, foi realizada a 1 

primeira reunião ordinária do Conselho do Campus do ano de 2021. 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 – Jônatan Müller (titular), Josiane Pasini (titular) e Tiago Locatelli 6 

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

(titular) e Pauline Fagundes Rosales (titular); representante da comunidade externa – 8 

Thompsson Benhur Didone (titular). Também estiveram presentes os seguintes servidores: 9 

Cláudia Lorenzon (Coordenadoria de Gestão de Pessoas), Gilson Sebastião Deretti Junior 10 

(Diretoria de Administração), Jonatas Campos Martins (Diretoria de Desenvolvimento 11 

Institucional) e Luciana Pereira Bernd (Diretoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação). 12 

Prestaram apoio técnico os servidores Augusto Basso Veber (Comunicação) e Leonardo 13 

Alvarenga Pereira (Tecnologia da Informação). Secretariou a reunião a servidora Sandra Nicolli 14 

Piovesana. Pauta da reunião: 1. Aprovação das Atas das reuniões anteriores: a) Ata da 5ª 15 

reunião ordinária, realizada em 16/12/2020, via webconferência; b) Ata da 3ª reunião 16 

extraordinária, realizada em 16/12/2020, via webconferência. 2. Recomposição da Comissão 17 

Permanente de Assuntos Administrativos e Desenvolvimento Institucional. 3. Apreciação do 18 

parecer da Comissão Permanente de Legislação e Normas: a) Homologação do resultado final 19 

do edital nº 30/2020, que trata do Processo Classificatório de Afastamento de Servidores 20 

Técnico-Administrativos em Educação, da Unidade Organizacional Campus Bento Gonçalves do 21 

IFRS – Processo nº 23360.000045/2021-23. 4. Apreciação do parecer da Comissão Permanente 22 

de Assuntos Administrativos e Desenvolvimento Institucional: a) Relatório de Ações e 23 

Resultados (RAR) 2020, do Campus Bento Gonçalves – Processo nº 23360.000036/2021-32. 5. 24 

Assuntos gerais. O presidente do Conselho do Campus, professor Rodrigo Otávio Câmara 25 
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Monteiro, saudou a todos os presentes na sala virtual, bem como a comunidade acadêmica e 26 

externa que estava acompanhando a sessão pelo YouTube. Também reiterou a necessidade de 27 

se manter os cuidados de prevenção ao contágio pela Covid-19 e manifestou solidariedade aos 28 

familiares e amigos das vítimas, no município e região. Em seguida, solicitou à Secretária do 29 

Conselho que efetuasse a chamada nominal dos conselheiros. Encerrada a chamada, o 30 

presidente do Conselho declarou empossado, como titular, o representante docente Tiago 31 

Locatelli. Expediente: 1. Aprovação das Atas das reuniões anteriores: a) Ata da 5ª reunião 32 

ordinária, realizada em 16/12/2020, via webconferência; b) Ata da 3ª reunião extraordinária, 33 

realizada em 16/12/2020, via webconferência. Não houve ressalvas. Em regime de votação: 34 

atas aprovadas, por unanimidade. Ordem do dia: A pauta foi aprovada sem ressalvas. Pauta da 35 

reunião: 2. Recomposição da Comissão Permanente de Assuntos Administrativos e 36 

Desenvolvimento Institucional. O presidente do Conselho esclareceu que, em virtude da 37 

redistribuição da professora Amália Cardona Leites para outra instituição, havia a necessidade 38 

de substituí-la nessa comissão. O conselheiro docente Tiago Locatelli voluntariou-se, e foi 39 

confirmado, para ser membro da Comissão Permanente de Assuntos Administrativos e 40 

Desenvolvimento Institucional (CAADI), ao lado do conselheiro discente Giancarlo Dal’ Mas 41 

Tarso e da conselheira técnico-administrativa Érica Primaz. 3. Apreciação do parecer da 42 

Comissão Permanente de Legislação e Normas: a) Homologação do resultado final do edital 43 

nº 30/2020, que trata do Processo Classificatório de Afastamento de Servidores Técnico-44 

Administrativos em Educação, da Unidade Organizacional Campus Bento Gonçalves do IFRS – 45 

Processo nº 23360.000045/2021-23. O presidente do Conselho passou a palavra ao conselheiro 46 

docente Jônatan Müller, relator do parecer da Comissão de Legislação e Normas (CLN). O 47 

conselheiro Jônatan efetuou a leitura do parecer, o qual indicou aos conselheiros a aprovação 48 

do resultado final em questão. Não houve manifestações a respeito. Em regime de votação:  49 

Homologação do resultado final do edital nº 30/2020, aprovada com 09 (nove) votos favoráveis 50 

e 01 (uma) abstenção. 4. Apreciação do parecer da Comissão Permanente de Assuntos 51 

Administrativos e Desenvolvimento Institucional: a) Relatório de Ações e Resultados (RAR) 52 

2020, do Campus Bento Gonçalves – Processo nº 23360.000036/2021-32. O presidente do 53 

Conselho passou a palavra à conselheira técnico-administrativa Érica Primaz, relatora do 54 

parecer da Comissão de Assuntos Administrativos e Desenvolvimento Institucional (CAADI). A 55 

conselheira Érica efetuou a leitura do parecer, o qual recomendou aos conselheiros a 56 

aprovação do Relatório de Ações e Resultados (RAR), mediante a verificação e a realização dos 57 

ajustes indicados no documento. O presidente do Conselho informou que o Diretor de 58 
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Desenvolvimento Institucional, Jonatas Campos Martins, e o Diretor de Administração, Thiago 59 

Grassel dos Reis, também estavam participando da reunião, a fim de esclarecer possíveis 60 

dúvidas dos conselheiros. Em seguida, abriu o regime de discussão. A conselheira docente 61 

Josiane Pasini destacou a quantidade expressiva de ações que foram realizadas em 2020, o que 62 

considerou como um alento nesse ano atípico. Josiane sugeriu que essas informações sejam 63 

reunidas e publicizadas para a comunidade em geral. O presidente do Conselho informou que 64 

está sendo estudada, junto ao Setor de Comunicação do campus, uma forma de apresentar 65 

esses dados de forma mais atrativa, após sua aprovação. A conselheira Érica parabenizou os 66 

colegas envolvidos na construção do RAR e agradeceu aos conselheiros técnico-administrativos 67 

Áureo Vandré Cardoso e Pauline Fagundes Rosales, pelo apoio na estruturação de um fluxo 68 

para esse primeiro parecer elaborado pela CAADI. A pedido do presidente do Conselho, o 69 

Diretor de Desenvolvimento Institucional, Jonatas Campos Martins, explicou a metodologia 70 

utilizada na construção do Relatório de Ações e Resultados (RAR) 2020, de acordo com o 71 

modelo preestabelecido pela Pró-reitoria de Desenvolvimento Institucional – PRODI. Jonatas 72 

destacou, também, que uma das ações previstas no Plano de Ação 2021 do Campus Bento 73 

Gonçalves é justamente a criação de uma plataforma para apresentação desses dados de forma 74 

mais simples. O conselheiro Áureo Vandré Cardoso lembrou aos demais conselheiros que o RAR 75 

só estava sendo apreciado naquela sessão porque essa atribuição havia sido incluída na última 76 

revisão do Regimento Interno do Conselho do Campus, visto que a Reitoria não determina que 77 

esse relatório passe por avaliação do Concamp. A conselheira discente Regina Zanetti destacou 78 

o papel fundamental do Campus Bento Gonçalves no enfrentamento da pandemia da Covid-19, 79 

através da doação de cerca de quarenta mil máscaras para a comunidade de Bento Gonçalves e 80 

região, as quais foram confeccionadas em parceria com o Centro Revivi (Centro de Referência 81 

da Mulher que Vivencia Violência). O presidente do Conselho, Rodrigo Otávio Câmara 82 

Monteiro, parabenizou a conselheira Regina por sua atuação no Centro Revivi e agradeceu à 83 

Diretora de Extensão do Campus, Raquel Fronza Scotton, por ter articulado essa ação em nome 84 

do Comitê Local para Prevenção, Monitoramento e Controle da COVID-19, do IFRS – Campus 85 

Bento Gonçalves. Após, Rodrigo encaminhou a votação do RAR. Em regime de votação: 86 

Relatório de Ações e Resultados (RAR) 2020, do Campus Bento Gonçalves aprovado por 87 

unanimidade. O presidente do Conselho agradeceu a todos os servidores que se envolveram na 88 

sistematização dos dados do RAR, à Comissão de Assuntos Administrativos e Desenvolvimento 89 

Institucional, que analisou esses dados, e também à comunidade acadêmica, pois esse é o 90 

resultado do trabalho de todos. 5. Assuntos gerais. A conselheira Josiane Pasini fez um 91 
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agradecimento à professora Amália Cardona Leites pelas importantes contribuições no período 92 

em que participou do Conselho do Campus, como representante docente, e deu as boas-vindas 93 

ao professor Tiago Locatelli, que tomou posse naquela sessão como representante docente 94 

titular. Josiane também destacou que no dia seguinte (19/02/2021) aconteceriam duas 95 

reuniões extraordinárias do Conselho Superior (Consup), nas quais seria definida a 96 

regulamentação da retomada do calendário acadêmico no IFRS. O presidente do Conselho 97 

associou-se à fala da conselheira Josiane e também agradeceu à professora Amália, não apenas 98 

por sua participação no Conselho do Campus, mas também por sua atuação como docente, 99 

desejando-lhe sucesso em sua nova instituição. O conselheiro Áureo também registrou seu 100 

agradecimento e reconhecimento à professora Amália. Nada mais havendo a tratar, o 101 

presidente do Conselho do Campus deu por encerrada a reunião, às catorze horas e quarenta e 102 

sete minutos. Encerro, assim, esta ata, que será assinada por mim e pelos demais presentes. 103 

Bento Gonçalves, dezoito de fevereiro de dois mil e vinte e um. 104 

Sandra Nicolli Piovesana  ______________________________________________________ 

Rodrigo Otávio Câmara Monteiro  _______________________________________________ 

Áureo Vandré Cardoso  _______________________________________________________ 

Érica Primaz ________________________________________________________________ 

Giancarlo Dal’ Mas Tarso ______________________________________________________ 

Jônatan Müller______________________________________________________________ 

Josiane Pasini _______________________________________________________________ 

Júlia Sonaglio Pedrassani ______________________________________________________ 

Pauline Fagundes Rosales _____________________________________________________ 

Regina Zanetti _________ _____________________________________________________ 

Thompsson Benhur Didone ____________________________________________________ 

Tiago Locatelli _______________________________________________________________ 


