
 

 

 

 

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 ORDINÁRIA Nº 03/2021 

 

Aos dezesseis dias do mês de junho de dois mil e vinte e um, às catorze horas e cinco minutos, 1 

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

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 Christian Casanova Klima (2º suplente); 6 

representantes docentes – Jônatan Müller (titular), Josiane Pasini (titular) e Elimoel Abrão Elias 7 

(titular); representantes técnico-administrativos – Érica Primaz (titular), Pauline Fagundes 8 

Rosales (titular) e Daiane de Marco (1ª suplente). Justificaram a ausência a conselheira discente 9 

Regina Zanetti; o conselheiro técnico-administrativo Áureo Vandré Cardoso, e o conselheiro 10 

representante da comunidade externa Thompsson Benhur Didone. Também estiveram 11 

presentes os seguintes servidores: Diovane Freire Moterle, Flávia De Conto (Assessoria de 12 

Gestão de Projetos e Parcerias), Hernanda Tonini (Coordenadora do Curso de Hospedagem) 13 

Raquel Fronza Scotton (Diretora de Extensão) e Tiago Martins da Silva Goulart (Diretor de 14 

Ensino). O servidor Jonatas Campos Martins (Diretor de Desenvolvimento Institucional) auxiliou 15 

os trabalhos da presidência do Conselho. Também prestaram apoio técnico o servidor Augusto 16 

Basso Veber (Comunicação) e a servidora Neiva Maria Bervian (Tecnologia da Informação). 17 

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

Atas das reuniões anteriores: a) Ata da 2ª reunião extraordinária, realizada em 30/03/2021, via 19 

webconferência; b) Ata da 2ª reunião ordinária, realizada em 07/04/2021, via webconferência. 20 

2. Homologação da Resolução nº 010, de 26 de maio de 2021, que altera ad referendum o 21 

“Projeto Pedagógico do Curso Técnico em Hospedagem Subsequente ao Ensino Médio”. 3. 22 

Recomposição da Comissão de Assuntos Administrativos e Desenvolvimento Institucional 23 

(CAADI). 4. Apreciação dos pareceres conjuntos das comissões permanentes – Comissão 24 

Permanente de Legislação e Normas (CLN), Comissão de Assuntos Administrativos e 25 

Desenvolvimento Institucional (CAADI) e Comissão de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE): a) 26 
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Prestação de contas do Acordo de Parceria entre Symplicity, IFRS e FAURGS - processo nº 27 

23360.000092/2021-77; b) Acordo de parceria entre IFRS – Campus Bento Gonçalves e 28 

Cooperativa Agroindustrial Nova Aliança - processo nº 23360.000131/2021-36. 5. Assuntos 29 

gerais. Ao iniciar a sessão, o presidente do Conselho do Campus, professor Rodrigo Otávio 30 

Câmara Monteiro, saudou a todos os presentes na sala virtual e aos que acompanhavam a 31 

reunião pelo canal oficial do Campus no YouTube. Ele manifestou a solidariedade institucional 32 

às vítimas da Covid-19, de nosso município e região, e seus respectivos amigos e familiares. 33 

Também expressou condolências aos familiares, amigos, professores e colegas da nossa 34 

estudante do curso de Licenciatura em Pedagogia Genice Teixeira Sales Angheben, falecida no 35 

dia quinze de junho de 2021. E no intuito de prestar a ela uma singela homenagem, o professor 36 

Rodrigo registrou a conversa que havia tido com o marido da estudante, que lhe relatou que 37 

Genice era uma pessoa esplêndida, sempre preocupada com o próximo e que onde ela 38 

estivesse certamente estaria contente e enviando boas energias a todos. Rodrigo aproveitou 39 

para reforçar a importância da manutenção dos cuidados de prevenção à Covid-19, mesmo 40 

após a vacinação, e tomou emprestada uma fala do Coordenador do Curso de Pedagogia, 41 

professor Henri Luiz Fuchs, dizendo: “nós não contribuímos para essa morte”. Ponderou que 42 

estamos cumprindo nossa missão, dentro do que o cenário atual permite, garantindo e 43 

respeitando a vida de toda a comunidade acadêmica. Destacou, também, que todas as 44 

instituições federais do Estado estavam no mesmo formato adotado pelo IFRS e que 45 

gradualmente se retornaria às atividades presenciais, quando as condições de segurança 46 

permitissem. Na sequência, o presidente solicitou à Secretária do Conselho que realizasse a 47 

chamada dos conselheiros. Após, registrou a presença dos servidores convidados, cujos nomes 48 

encontram-se listados acima, e declarou empossados os conselheiros Elimoel Abrão Elias 49 

(titular docente) e Christian Casanova Klima (2º suplente discente). Expediente: 1. Aprovação 50 

das Atas das reuniões anteriores: a) Ata da 2ª reunião extraordinária, realizada em 51 

30/03/2021, via webconferência; b) Ata da 2ª reunião ordinária, realizada em 07/04/2021, 52 

via webconferência. Os documentos foram aprovados sem objeções. Em seguida, o presidente 53 

do Conselho solicitou a inclusão em regime de urgência da apreciação do projeto de Prestação 54 

de Serviços “Avaliação da fertilidade do solo e recomendação da adubação em videiras”, 55 

submetido pelo servidor Diovane Freire Moterle, referente ao processo nº 23360.000099/2021-56 

99. O presidente esclareceu que, em virtude da necessidade urgente de tramitação externa, foi 57 

realizada uma consulta por e-mail aos conselheiros, no dia trinta de abril de 2021 e, após, foi 58 

emitido um parecer ad referendum, favorável à execução do projeto. Comentou, ainda, que 59 
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esse tipo de parecer não costumava passar pelo referendo do Conselho do Campus, razão pela 60 

qual não havia sido incluído na pauta desta sessão. No entanto, esse procedimento foi 61 

reavaliado pela Presidência e pela Secretaria do Conselho do Campus, com a colaboração do 62 

conselheiro técnico-administrativo Áureo Vandré Cardoso, e julgou-se adequado obter a 63 

aprovação do projeto também em plenário. Não houve objeções e a apreciação do projeto de 64 

Prestação de Serviços “Avaliação da fertilidade do solo e recomendação da adubação em 65 

videiras” – Processo nº 23360.000099/2021-99 foi incluída na pauta. Ordem do dia: A pauta foi 66 

aprovada e passou-se de imediato à avaliação do item incluído em regime de urgência. 67 

Apreciação do projeto de Prestação de Serviços “Avaliação da fertilidade do solo e 68 

recomendação da adubação em videiras – Processo nº 23360.000099/2021-99”. O presidente 69 

do Conselho fez uma breve contextualização sobre a tramitação do processo e convidou a 70 

Diretora de Extensão, Raquel Fronza Scotton, e o professor Diovane Freire Moterle, 71 

coordenador do projeto, para complementarem as informações. Em regime de discussão: não 72 

houve manifestações. Em regime de votação: aprovado por unanimidade (nove votos 73 

favoráveis) o projeto de Prestação de Serviços “Avaliação da fertilidade do solo e 74 

recomendação da adubação em videiras” – Processo nº 23360.000099/2021-99. 2. 75 

Homologação da Resolução nº 010, de 26 de maio de 2021, que altera ad referendum o 76 

“Projeto Pedagógico do Curso Técnico em Hospedagem Subsequente ao Ensino Médio”. O 77 

presidente do Conselho ressaltou que se procura evitar a utilização do recurso ad referendum, 78 

mas quando isso é necessário, como no caso em tela, sempre é feita uma consulta prévia aos 79 

conselheiros. Na sequência, a pedido do presidente do Conselho, o Diretor de Ensino, Tiago 80 

Martins da Silva Goulart, apresentou um breve histórico do processo de revisão do Projeto 81 

Pedagógico em questão, destacando tratar-se de uma alteração bem pontual, e justificou a 82 

urgência solicitada no momento da aprovação. Em regime de discussão: não houve 83 

manifestações. Em regime de votação: aprovada por unanimidade (nove votos favoráveis) a 84 

homologação da Resolução nº 010, de 26 de maio de 2021, que altera ad referendum o 85 

“Projeto Pedagógico do Curso Técnico em Hospedagem Subsequente ao Ensino Médio”. 3. 86 

Recomposição da Comissão de Assuntos Administrativos e Desenvolvimento Institucional 87 

(CAADI). O presidente do Conselho informou que havia uma vaga nessa comissão, decorrente 88 

do afastamento para qualificação do professor Tiago Locatelli, que deixou o conselho por esse 89 

motivo. O conselheiro docente Elimoel Abrão Elias, que assumia a titularidade nesta sessão, 90 

colocou-se à disposição para participar da comissão. Não houve objeções à candidatura e, 91 

assim, a Comissão de Assuntos Administrativos e Desenvolvimento Institucional (CAADI) passou 92 
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a ter a seguinte composição: Giancarlo Dal’ Mas Tarso – conselheiro discente, Elimoel Abrão 93 

Elias – conselheiro docente e Érica Primaz – conselheira técnico-administrativa. 4. Apreciação 94 

dos pareceres conjuntos das comissões permanentes – Comissão Permanente de Legislação e 95 

Normas (CLN), Comissão de Assuntos Administrativos e Desenvolvimento Institucional 96 

(CAADI) e Comissão de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE): a) Prestação de contas do Acordo 97 

de Parceria entre Symplicity, IFRS e FAURGS - processo nº 23360.000092/2021-77. A 98 

conselheira docente Josiane Pasini, da CEPE, efetuou a leitura do parecer conjunto das três 99 

comissões permanentes do Conselho do Campus, que teve como relator o conselheiro técnico-100 

administrativo Áureo Vandré Cardoso, da CLN. O referido parecer recomendou ao Plenário a 101 

aprovação da prestação de contas. Em regime de discussão: não houve manifestações. Em 102 

regime de votação: aprovada por unanimidade (nove votos favoráveis) a Prestação de Contas 103 

Final do Acordo de Parceria entre Symplicity Brasil Ltda, IFRS e FAURGS, referente ao “Projeto 104 

Avaliação Internacional de Acessibilidade na Web” - processo nº 23360.000092/2021-77. b) 105 

Acordo de parceria entre IFRS – Campus Bento Gonçalves e Cooperativa Agroindustrial Nova 106 

Aliança - processo nº 23360.000131/2021-36. A conselheira discente Júlia Sonaglio Pedrassani, 107 

presidente da CEPE e relatora do parecer conjunto das três comissões, leu o parecer exarado, 108 

que foi favorável à aprovação do acordo de parceria. Em regime de discussão: não houve 109 

manifestações. Em regime de votação: aprovado por unanimidade o Acordo de parceria entre 110 

IFRS – Campus Bento Gonçalves e Cooperativa Agroindustrial Nova Aliança - processo nº 111 

23360.000131/2021-36. 5. Assuntos gerais. O presidente do Conselho relembrou a criação do 112 

Grupo de Trabalho (GT), instituído pela Resolução Concamp nº 009, de 7 de Abril de 2021, com 113 

a “finalidade de propor um fluxo de ações necessárias para a realização de atividades práticas 114 

no Campus Bento Gonçalves, conforme prevê o Capítulo IV (Das atividades práticas), da 115 

Resolução Nº 015, de 19 de fevereiro de 2021”. O presidente reforçou aos membros desse GT, 116 

designados pela Portaria nº 120, de 11 de junho de 2021, a importância de se articularem na 117 

construção desse fluxo, que futuramente passará pela apreciação deste Conselho. O presidente 118 

do Conselho informou que o processo seletivo de ingresso discente 2021 estava em sua etapa 119 

final, que encerraria com a publicação dos aprovados na chamada pública. Nada mais havendo 120 

a tratar, o presidente do Conselho do Campus agradeceu a participação de todos e deu por 121 

encerrada a reunião, às quinze horas. Encerro, assim, esta ata, que será assinada por mim e 122 

pelos demais presentes. 123 

Sandra Nicolli Piovesana  ______________________________________________________ 

Rodrigo Otávio Câmara Monteiro  _______________________________________________ 
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Christian Casanova Klima ______________________________________________________ 

Daiane de Marco ____________________________________________________________ 

Elimoel Abrão Elias __________________________________________________________ 

Érica Primaz ________________________________________________________________ 

Giancarlo Dal’ Mas Tarso ______________________________________________________ 

Jônatan Müller______________________________________________________________ 

Josiane Pasini _______________________________________________________________ 

Júlia Sonaglio Pedrassani ______________________________________________________ 

Pauline Fagundes Rosales ______________________________________________________ 


