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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 03/2021 

 

Aos vinte dias do mês de julho de dois mil e vinte e um, às catorze horas e dois minutos, foi 1 

realizada a terceira reunião extraordinária do Conselho do Campus do ano de 2021. A reunião 2 

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

sessão foi presidida pelo presidente do Conselho, professor Rodrigo Otávio Câmara Monteiro. 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 Diovane Freire Moterle (1º 7 

suplente); representantes técnico-administrativos – Érica Primaz (titular), Daiane de Marco (1ª 8 

suplente) e Taiane da Silva Bartz (2ª suplente). Justificaram a ausência o conselheiro docente 9 

Elimoel Abrão Elias, os conselheiros técnico-administrativos Áureo Vandré Cardoso e Pauline 10 

Fagundes Rosales, e o conselheiro representante da comunidade externa Thompsson Benhur 11 

Didone. Também estiveram presentes o conselheiro discente suplente Christian Casanova 12 

Klima e os seguintes servidores: Augusto Basso Veber (presidente da Comissão Permanente de 13 

Processo de Ingresso Discente – COPPID; e apoio técnico na transmissão da sessão) e Luciana 14 

Pereira Bernd, Miria Trentin Cargnin, Raquel Fronza Scotton, Thiago Grassel dos Reis e Tiago 15 

Martins da Silva Goulart, todos representando o Comitê Local para Prevenção, Monitoramento 16 

e Controle da COVID-19, do IFRS – Campus Bento Gonçalves. O servidor Jonatas Campos 17 

Martins (Diretor de Desenvolvimento Institucional) auxiliou os trabalhos da presidência do 18 

Conselho. Também prestou apoio técnico a servidora Neiva Maria Bervian (Tecnologia da 19 

Informação). Secretariou a reunião a servidora Sandra Nicolli Piovesana. Pauta da reunião: 1. 20 

Apreciação do parecer conjunto das comissões – Comissão Permanente de Legislação e Normas 21 

(CLN), Comissão de Assuntos Administrativos e Desenvolvimento Institucional (CAADI) e 22 

Comissão de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE): a) Definição da forma de ingresso nos cursos 23 

técnicos integrados ao ensino médio para o Processo de Ingresso Discente 2022/01 – processo 24 

nº 23360.000196/2021-81. Dando início à sessão, o presidente do Conselho do Campus, 25 

professor Rodrigo Otávio Câmara Monteiro, saudou a todos os presentes na sala virtual e aos 26 
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que acompanhavam a reunião pelo canal oficial do Campus no YouTube. Ele manifestou a 27 

solidariedade institucional às vítimas da Covid-19, de nosso município e região, e seus 28 

respectivos amigos e familiares. Na sequência, solicitou à Secretária do Conselho que realizasse 29 

a chamada dos conselheiros. Após, declarou empossado o conselheiro Diovane Freire Moterle 30 

(1º suplente docente) e registrou a presença dos convidados, cujos nomes encontram-se 31 

listados acima. Expediente: não houve manifestações. Ordem do dia: pauta aprovada. 1. 32 

Apreciação do parecer conjunto das comissões – Comissão Permanente de Legislação e 33 

Normas (CLN), Comissão de Assuntos Administrativos e Desenvolvimento Institucional 34 

(CAADI) e Comissão de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE): a) Definição da forma de ingresso 35 

nos cursos técnicos integrados ao ensino médio para o Processo de Ingresso Discente 36 

2022/01 – processo nº 23360.000196/2021-81. O presidente do Conselho fez uma breve 37 

contextualização com relação à pauta apresentada, informando que, por deliberação do 38 

Conselho Superior do IFRS (Consup), em reunião realizada no dia 29 de junho de 2021, foi 39 

emitida a Resolução nº 036, que dentre outras definições determinou a adoção dos critérios da 40 

Política de Ingresso Discente do IFRS – PID, no caso dos cursos técnicos integrados ao ensino 41 

médio (em caráter excepcional, válida exclusivamente para o Processo de Ingresso Discente 42 

2022/1). Esclareceu que a PID estabelece duas formas de ingresso para esses cursos: processo 43 

de ingresso próprio (prova) e sorteio público. O presidente também informou que, conforme 44 

orientação da Pró-Reitoria de Ensino do IFRS, a definição pela forma de ingresso deveria ser 45 

aprovada pelo Conselho do Campus, até o dia 30 de julho de 2021, razão pela qual esse tema 46 

estava sendo tratado nesta reunião extraordinária. Na sequência, o presidente passou a palavra 47 

à conselheira técnico-administrativa Érica Primaz, presidente da CAADI e relatora do parecer 48 

conjunto das três comissões permanentes do Conselho do Campus. A conselheira Érica leu o 49 

parecer exarado na íntegra, o qual, pelo voto da maioria, recomendou ao Plenário que o 50 

ingresso dos candidatos inscritos no Processo de Ingresso Discente 2022/01 deverá ocorrer via 51 

Sorteio Público. Considerando que o voto foi pela maioria, o presidente do Conselho abriu 52 

espaço para manifestações contrárias ao parecer. A conselheira discente Regina Zanetti 53 

expressou a posição dos representantes do segmento, que consideram que, embora o parecer 54 

apresentado tenha fundamento, a expectativa e preparação por parte dos estudantes 55 

(externos) que pretendem ingressar (no Campus Bento Gonçalves) é muito grande. Ela afirmou 56 

que o cuidado com a saúde é importante, mas ponderou que o campus teria espaço disponível 57 

para fazer o distanciamento necessário entre as turmas, seguindo todos os protocolos de 58 

segurança necessários e, por isso, os representantes discentes são favoráveis à realização da 59 
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prova, pois entendem que o Campus perderá muito se optar pelo Sorteio Público. A conselheira 60 

discente Júlia Sonaglio Pedrassani acrescentou que foi efetuada uma consulta aos estudantes 61 

do Campus via formulário eletrônico, no qual, além de poderem indicar sua opção por prova ou 62 

sorteio, os estudantes receberam informações sobre a estrutura física do Campus e quantidade 63 

de inscritos em processos seletivos anteriores. Informou que obtiveram 128 (cento e vinte e 64 

oito) respostas, sendo 112 (cento e doze) favoráveis à prova e 16 (dezesseis) ao sorteio. Ela 65 

disse que foram recebidos muitos comentários nesse formulário, muitos enfatizando que a 66 

prova seria uma opção mais justa, especialmente para quem se prepara durante muito tempo, 67 

e demonstrando preocupação com a possibilidade de evasão que o sorteio pode ocasionar. Na 68 

sequência, o conselheiro discente Giancarlo Dal’ Mas Tarso efetuou a leitura da manifestação 69 

do Grêmio Estudantil dos Técnicos em Agropecuária, Enologia e Informática (GETAE), que 70 

posicionou-se favoravelmente à aplicação da prova, tomando-se as medidas de segurança 71 

necessárias. Passando para o regime de discussão, a conselheira docente Josiane Pasini 72 

explicou que os representantes docentes e técnico-administrativos também haviam se reunido 73 

com seus pares e que tanto os pontos levantados no parecer como os trazidos pelos 74 

representantes discentes foram discutidos e julgou-se mais adequado evitar aglomerações, 75 

como recomenda o “Plano de Contingência para prevenção, monitoramento e controle do novo 76 

coronavírus – Covid-19, do IFRS”, pois os servidores consideram que a pandemia ainda não 77 

acabou. A conselheira Josiane destacou que a posição definida no parecer se trata 78 

exclusivamente deste ano (2021) e que se espera que no próximo ano o processo seletivo volte 79 

a ser como nos anos anteriores, pois entende-se que esse é o (formato) mais adequado. A 80 

conselheira discente Regina Zanetti concordou que ainda estamos em um momento 81 

pandêmico, mas ponderou que, constando no Edital alguma observação quanto à possibilidade 82 

de se realizar o processo seletivo por outro meio, caso a situação da pandemia, em dezembro, 83 

não permita, e se for seguido o Plano de Contingência do IFRS, deve ser realizada a prova, a fim 84 

de atender às expectativas dos estudantes externos que estão se preparando para ela. O 85 

presidente do Conselho esclareceu que o Campus Bento Gonçalves não possui gerência sobre o 86 

Edital do processo seletivo, pois se trata de um processo unificado para todo o IFRS, conduzido 87 

por uma Comissão Central, e que as duas únicas opções que estavam em discussão nesta 88 

sessão eram a aprovação do parecer das comissões permanentes, o qual indicava, pelo voto da 89 

maioria, o sorteio público, ou a posição dos representantes discentes, pela realização de 90 

processo de ingresso próprio (prova). A conselheira técnico-administrativa Érica Primaz 91 

comentou que não se pode tomar o exemplo das instituições privadas como um comparativo, 92 
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pois são realidades muito distintas. Ela citou a questão do planejamento orçamentário e 93 

logístico que envolve a realização de uma prova presencial, incluindo gastos com elaboração e 94 

impressão de provas e cartões de resposta, pagamento de fiscais, dentre outros. Destacou que 95 

a prova aconteceria em dezembro, mas a definição precisava acontecer em julho; questionou 96 

como seria tratado esse gasto público decorrente de uma prova que poderia não ocorrer; e 97 

sugeriu que o representante da COPPID poderia fornecer informações adicionais sobre essa 98 

questão. Ao final, a conselheira Érica reiterou o posicionamento apresentado, pela maioria, no 99 

parecer conjunto das comissões permanentes de que, no momento atual, a melhor opção é o 100 

sorteio público. Na sequência, o presidente do Conselho convidou o servidor Augusto Basso 101 

Veber, presidente da Comissão Permanente de Processo de Ingresso Discente – COPPID, para 102 

complementar as informações. Augusto declarou que, enquanto presidente da COPPID e 103 

também como servidor do Campus, não creditava apenas ao modo de ingresso a falta de 104 

entusiasmo por parte dos estudantes. Destacou que houve vários fatores, inclusive o atraso do 105 

calendário em relação às demais instituições de ensino, e considerou que o Campus Bento 106 

Gonçalves é reconhecido e que não será o modo de ingresso que fará com que fique 107 

desacreditado pela comunidade. Também ponderou que o sorteio é uma medida emergencial e 108 

que, voltando-se à normalidade, isso se readequará. Antes de encaminhar a votação, o 109 

presidente do Conselho conferiu a presença dos conselheiros aptos a votar, num total de nove 110 

votantes, e reiterou que seria votado o parecer apresentado pelas três comissões permanentes 111 

do Conselho do Campus, o qual indicou, pelo voto da maioria, a opção pelo Sorteio Público. Em 112 

regime de votação: parecer aprovado com 6 (seis) votos favoráveis e 3 (três) votos contrários. 113 

Aprovada a definição de que a forma de ingresso nos Cursos Técnicos Integrados ao Ensino 114 

Médio, ofertados pelo Campus Bento Gonçalves, para o Processo de Ingresso Discente 115 

2022/01, será por Sorteio Público (processo nº 23360.000196/2021-81). O professor Rodrigo 116 

parabenizou os conselheiros pela forma respeitosa e harmoniosa com que esse tema foi 117 

pautado e destacou que seu papel, como presidente do Conselho, era preservar as opiniões e a 118 

qualidade do debate, para que ninguém se sinta constrangido ao manifestar sua opinião e a de 119 

seu segmento. 2. Assuntos gerais. O presidente do Conselho informou que estava prestes a ser 120 

publicado o Edital para recomposição da representação discente no Conselho do Campus, em 121 

virtude do iminente encerramento do mandato dos atuais conselheiros, que vinham fazendo 122 

um belo trabalho e, que por isso, fazia esse chamamento aos estudantes para essa importante 123 

tarefa junto ao Conselho. Nada mais havendo a tratar, o presidente do Conselho do Campus 124 

agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a reunião, às quinze horas. Encerro, 125 
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assim, esta ata, que será assinada por mim e pelos demais presentes. 126 

Sandra Nicolli Piovesana  ______________________________________________________ 

Rodrigo Otávio Câmara Monteiro  _______________________________________________ 

Daiane de Marco ____________________________________________________________ 

Diovane Freire Moterle _______________________________________________________ 

Érica Primaz ________________________________________________________________ 

Giancarlo Dal’ Mas Tarso ______________________________________________________ 

Jônatan Müller______________________________________________________________ 

Josiane Pasini _______________________________________________________________ 

Júlia Sonaglio Pedrassani ______________________________________________________ 

Regina Zanetti  ______________________________________________________________ 

Taiane da Silva Bartz  _________________________________________________________ 


