
 

 

 

 

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 EXTRAORDINÁRIA Nº 02/2021 

 

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

segunda reunião extraordinária do Conselho do Campus do ano de 2021. A reunião foi realizada 2 

via webconferência, na sala virtual da RNP – Rede Nacional de Ensino e Pesquisa. A sessão foi 3 

presidida pelo presidente substituto do Conselho, professor Tiago Martins da Silva Goulart. 4 

Estiveram presentes os seguintes conselheiros: representantes discentes – Giancarlo Dal’ Mas 5 

Tarso (titular), Júlia Sonaglio Pedrassani (titular) e Regina Zanetti (titular); representantes 6 

docentes – Jônatan Müller (titular), Josiane Pasini (titular) e Tiago Locatelli (titular); 7 

representantes técnico-administrativos – Áureo Vandré Cardoso (titular), Érica Primaz (titular) e 8 

Pauline Fagundes Rosales (titular); representante da comunidade externa – Thompsson Benhur 9 

Didone (titular). Também estiveram presentes os seguintes servidores: Camila Riegel Debom, 10 

Jader da Silva Netto, Patrícia Ducati e Raul Matos Araújo. O servidor Jonatas Campos Martins 11 

(Diretor de Desenvolvimento Institucional) auxiliou na moderação da sala. Também prestaram 12 

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

(Tecnologia da Informação). Secretariou a reunião a servidora Sandra Nicolli Piovesana. Pauta 14 

da reunião: 1. Apreciação do parecer da Comissão Permanente de Ensino, Pesquisa e Extensão: 15 

a) Proposta de readequação para o calendário acadêmico do IFRS – Campus Bento Gonçalves  16 

– Processo nº 23360.000080/2021-42. Dando início à sessão, o presidente substituto do 17 

Conselho do Campus, professor Tiago Martins da Silva Goulart, saudou a todos os presentes na 18 

sala virtual e aos que acompanhavam a reunião pelo canal oficial do Campus no YouTube. 19 

Também registrou a solidariedade da instituição às vítimas da COVID-19, especialmente no 20 

município e região. Na sequência, solicitou à Secretária do Conselho, Sandra Nicolli Piovesana, 21 

que realizasse a chamada dos conselheiros. Expediente: não houve manifestações. Ordem do 22 

dia: Pauta aprovada. 1. Apreciação do parecer da Comissão Permanente de Ensino, Pesquisa e 23 

Extensão: a) Proposta de readequação para o calendário acadêmico do IFRS – Campus Bento 24 

Gonçalves  – Processo nº 23360.000080/2021-42. O presidente da sessão, Tiago Martins da 25 



Silva Goulart, fez um breve histórico do caminho institucional que levou à pauta que seria 26 

discutida e agradeceu aos membros da comissão que elaborou a proposta de readequação do 27 

calendário acadêmico pelo trabalho desenvolvido. Na sequência, o presidente passou a palavra 28 

à conselheira discente Júlia Sonaglio Pedrassani, relatora do parecer da Comissão de Ensino, 29 

Pesquisa e Extensão (CEPE). A conselheira Júlia efetuou a leitura do parecer, que recomendou 30 

ao Plenário a aprovação da proposta de readequação do Calendário Acadêmico do IFRS – 31 

Campus Bento Gonçalves. Após, o presidente substituto do Conselho, Tiago Martins da Silva 32 

Goulart, abriu espaço para discussões. A conselheira técnico-administrativa Érica Primaz 33 

informou que os representantes técnico-administrativos efetuaram uma consulta a seus pares 34 

e gostariam de incluir uma contribuição recebida, para que fosse analisada pelo Conselho. O 35 

conselheiro Áureo Vandré Cardoso efetuou a leitura do texto recebido, que segue descrito 36 

abaixo, dividido em dois itens: 1) Seguem algumas observações que olhei referente às datas de 37 

nosso calendário. Elas diferem um pouco do Cronograma do Processo Seletivo (de onde saem 38 

algumas datas para organizar o calendário) proposto pela reitoria. Talvez sejam irrelevantes, 39 

são muito próximas mas estão diferentes. 2) Outra coisa que acredito que deva ser trocado é o 40 

item: ABRIL: 19 a 21 - Lançamento dos aproveitamentos das APNPs no Sistema Acadêmico (dia 41 

21 de abril é feriado, então melhor colocar 19 e 20 ou 19 a 22). Com relação ao item 1, a 42 

conselheira Érica, também na condição de membro da comissão de elaboração, esclareceu que, 43 

durante o processo de construção da proposta, o Edital do processo seletivo ainda não havia 44 

sido publicado. Destacou, ainda, que na proposta de calendário apresentada, utilizou-se a 45 

expressão “Processo de Ingressantes”, visto que o processo seletivo em si engloba diversas 46 

etapas e um cronograma extenso. Segundo ela, no caso do calendário do Campus, optou-se por 47 

incluir, de forma resumida, as datas que efetivamente demandariam um trabalho interno entre 48 

os setores envolvidos. A convite do presidente substituto do Conselho, a professora Camila 49 

Riegel Debom, presidente da comissão de elaboração da proposta de readequação do 50 

calendário acadêmico do Campus Bento Gonçalves, manifestou sua concordância com as 51 

colocações da conselheira Érica sobre o item 1 e com a necessidade de alteração apontada no 52 

item 2. A conselheira docente Josiane Pasini comentou que os representantes docentes 53 

também efetuaram uma consulta entres seus pares e alguns questionamentos que surgiram já 54 

haviam sido esclarecidos antecipadamente com a comissão. Após discussão, os conselheiros 55 

entenderam que não caberia destaque no item 1, referente ao cronograma do processo 56 

seletivo, que foi então suprimido pela conselheira Érica. Na sequência, o presidente substituto 57 

do Conselho do Campus e também Diretor de Ensino, Tiago Martins da Silva Goulart, solicitou 58 
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ao professor Jader da Silva Netto, Coordenador de Ensino de Graduação, que o representasse, 59 

apresentando as demandas de ajustes apontadas pela gestão de Ensino, as quais seguem 60 

anexas a esta ata, para uma melhor visualização (Anexo I). O professor Raul Matos Araújo, 61 

Coordenador de Ensino Médio e Educação Profissional, a pedido do presidente substituto do 62 

Conselho, complementou e justificou as informações apresentadas. A conselheira Érica Primaz 63 

apresentou outra solicitação de ajuste: “ONDE SE LÊ: 5 a 9 de abril - Período para protocolo: 64 

Atividades acadêmico-científico-culturais concluintes 2020 – Téc. Agropecuária e Téc. Viticultura 65 

e Enologia; LEIA-SE: 5 a 9 de abril - Período para protocolo: Atividades acadêmico-científico-66 

culturais concluintes 2020 – Téc. Agropecuária”. Érica justificou essa alteração pelo fato de que 67 

o curso Técnico em Viticultura e Enologia não possui esse tipo de atividade. O conselheiro 68 

Áureo questionou se a comissão de elaboração havia recebido as demandas de ajustes da 69 

Gestão de Ensino e, caso isso não tivesse ocorrido, sugeriu que a presidente da comissão, 70 

professora Camila, fosse consultada. O presidente substituto do Conselho esclareceu, na 71 

condição de Diretor de Ensino, que essa necessidade de ajustes foi identificada após a 72 

conclusão do trabalho da comissão e, por isso, passou imediatamente a palavra para a 73 

presidente, para que se manifestasse a respeito dessa e também da última proposta 74 

apresentada pela conselheira Érica. A professora Camila declarou não ter observações a 75 

respeito. A conselheira Josiane questionou se as alterações propostas pela Gestão de Ensino 76 

influenciariam na quantidade total de semanas. O presidente substituto do Conselho, 77 

novamente na condição de Diretor de Ensino, confirmou que as alterações propostas não 78 

alterariam a estrutura do calendário e seriam mantidas as trinta e seis semanas e os semestres 79 

letivos definidos originalmente. Encerrados os destaques, o presidente da sessão encaminhou a 80 

votação da proposta, conforme parecer da Comissão Permanente de Ensino, Pesquisa e 81 

Extensão. Em regime de votação: aprovada por unanimidade a proposta de readequação para o 82 

calendário acadêmico do IFRS – Campus Bento Gonçalves  – Processo nº 23360.000080/2021-83 

42, conforme parecer da CEPE. Em seguida, passou-se à apresentação e votação dos destaques, 84 

os quais foram inseridos e numerados nas notas compartilhadas da sala da RNP. Destaque 1: 85 

suprimido. Destaque 2: A conselheira Érica esclareceu que, no mês de abril, em função do 86 

feriado do dia vinte e um, seria necessário alterar o “Lançamento dos aproveitamentos das 87 

APNPs no Sistema Acadêmico” para o período de 19 a 22. Em regime de votação: aprovado por 88 

unanimidade o destaque apresentado pela conselheira Érica Primaz, devendo constar no 89 

calendário acadêmico do Campus o seguinte: ABRIL - 19 a 22 – Lançamento dos 90 

aproveitamentos das APNPs no Sistema Acadêmico. Destaque 3: o presidente substituto do 91 



Conselho, Tiago Martins da Silva Goulart, também na condição de Diretor de Ensino, reforçou 92 

que as demandas de ajustes apontadas pela Gestão de Ensino (Anexo I) não alteravam a 93 

estrutura original do calendário, apenas tornavam mais exequíveis as estratégias pedagógicas 94 

relacionadas aos Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio. Em regime de votação: aprovado 95 

por unanimidade o destaque proposto pelo presidente substituto do Conselho, devendo 96 

constar no calendário acadêmico do Campus as retificações listadas no Anexo I. Destaque 4: A 97 

conselheira Érica Primaz esclareceu que havia chegado à comissão de elaboração da proposta 98 

de calendário a solicitação de inclusão de “Atividades acadêmico-científico-culturais” para 99 

ambos os cursos – Técnico em Agropecuária e Técnico em Viticultura e Enologia. 100 

Posteriormente, no entanto, percebeu-se que o Curso Técnico em Viticultura e Enologia 101 

Integrado ao Ensino Médio não possui atividades complementares, o que demandaria a 102 

alteração apresentada. Em regime de votação: aprovado por unanimidade o destaque proposto 103 

pela conselheira Érica Primaz, devendo constar no calendário acadêmico o seguinte: ABRIL - 5 a 104 

9 - Período para protocolo: Atividades acadêmico-científico-culturais concluintes 2020 – Téc. 105 

Agropecuária. 2. Assuntos Gerais. Não houve manifestações. Nada mais havendo a tratar, o 106 

presidente substituto do Conselho do Campus agradeceu a participação de todos e deu por 107 

encerrada a reunião, às quinze horas e vinte e cinco minutos. Encerro, assim, esta ata, que será 108 

assinada por mim e pelos demais presentes. 109 

Sandra Nicolli Piovesana  ______________________________________________________ 

Tiago Martins da Silva Goulart  _______________________________________________ 

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 _______________________________________________________________ 
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ANEXO I 

 

DESTAQUE 3 - (Gestão de Ensino) 

 

24/05 a 11/09 (16 semanas): 1º trimestre 

13/09 a 04/12 (10 semanas): 2º trimestre 

06/12 a 19/02/21 (10 semanas): 3º trimestre 

 

EXCLUIR “13/08 - Ensino Médio: último dia letivo do 1º trimestre” 

ALTERAR para “11/09 - Ensino Médio: último dia letivo do 1º trimestre” 

  

EXCLUIR “06/08 - Ensino Médio: data limite para abertura das provas substitutivas” 

ALTERAR para “03/09 - Ensino Médio: data limite para abertura das provas substitutivas” 

  

EXCLUIR “30/08 A 03/09 - Ensino Médio: Conselho 1º trimestre” 

ALTERAR para “21 a 24/09 - Ensino Médio: Conselho 1º trimestre” 

 

EXCLUIR “20/11 - Ensino Médio: último dia letivo de 2º trimestre” 

ALTERAR para “04/12 - - Ensino Médio: último dia letivo de 2º trimestre” 

  

EXCLUIR “12/11 - Ensino Médio: data limite para abertura das provas substitutivas” 

ALTERAR para “26/11 - Ensino Médio: data limite para abertura das provas substitutivas” 

  

EXCLUIR “06 a 10/12 - Ensino Médio: Conselho 2º trimestre” 

ALTERAR para “20 a 23/12 - Ensino Médio: Conselho 2º trimestre” 

 

EXCLUIR “05 a 09/07 - Período para protocolo: Atividades acadêmico-científico-culturais 

(integrado)” 

ALTERAR para “15 a 18/06 - Período para protocolo: Atividades acadêmico-científico-culturais 

(integrado)” 

 


