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 04/2021

1

Aos dezoito dias do mês de agosto de dois mil e vinte e um, às catorze horas e três minutos, foi

2

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

3

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

4

sessão foi presidida pelo presidente do Conselho, professor Rodrigo Otávio Câmara Monteiro.

5

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

6

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

7

docentes – Jônatan Müller (titular), Josiane Pasini (titular) e Diovane Freire Moterle (1º

8

suplente); representantes técnico-administrativos – Áureo Vandré Cardoso (titular), Pauline

9

Fagundes Rosales (titular) e Taiane da Silva Bartz (2ª suplente); representante da comunidade

10

externa –Thompsson Benhur Didone (titular). Justificaram a ausência as conselheiras técnico-

11

administrativas Érica Primaz (titular) e Daiane de Marco (1ª suplente). Também estiveram

12

presentes os seguintes servidores: Andressa Comiotto, Camila Riegel Debom, Flávia Deconto,

13

Luis Carlos Diel Rupp, Raquel Fronza Scotton, Shana Sabbado Flores e Tiago Martins da Silva

14

Goulart. O servidor Jonatas Campos Martins auxiliou os trabalhos da presidência do Conselho.

15

Prestaram apoio técnico os servidores Augusto Basso Veber e Neiva Maria Bervian. Secretariou

16

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

17

reuniões anteriores: a) Ata da 3ª reunião ordinária, realizada em 16/06/2021, via

18

webconferência; b) Ata da 3ª reunião extraordinária, realizada em 20/07/2021, via

19

webconferência. 2. Apreciação dos pareceres conjuntos das comissões permanentes –

20

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

21

Desenvolvimento Institucional (CAADI) e Comissão de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE): a)

22

Homologação da Resolução ad referendum nº 017, de 02/08/2021 – Termo Aditivo ao Acordo

23

de Parceria firmado entre o IFRS – Campus Bento Gonçalves e a Vinícola Família Lemos de

24

Almeida – processo nº 23360.000216/2021-14; b) Regulamento sobre o Fluxo de Solicitação de

25

Atividades Práticas no Campus Bento Gonçalves – processo nº 23360.000204/2021-90; c)

26

Projeto de Prestação de Serviços “Sistematização e Avaliação de Dados Analíticos dos Produtos

27

da Cadeia Vitivinícola” – processo nº 23360.000217/2021-69; d) Autorização para servidora do

28

Campus Bento Gonçalves desempenhar a função de coordenação do Curso Técnico em

29

Horticultor Orgânico – processo nº 23360.000232/2021-15; e) Demanda de pessoal originada

30

pela redistribuição de servidora ocupante do cargo de Técnico em Agropecuária – processo nº

31

23360.000198/2021-71; f) Demanda de pessoal originada pela vacância de servidor ocupante

32

do cargo de Técnico em Tecnologia da Informação – processo nº 23360.000199/2021-15. 3.

33

Apreciação do parecer conjunto das comissões permanentes – Comissão de Legislação e

34

Normas (CLN) e Comissão de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE): a) Revisão do Regulamento

35

dos Colegiados de Cursos Técnicos e Superiores do Campus Bento Gonçalves do IFRS – processo

36

nº 23360.000072/2021 4. Assuntos gerais. Dando início à sessão, o presidente do Conselho do

37

Campus, professor Rodrigo Otávio Câmara Monteiro, saudou a todos os presentes na sala

38

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

39

manifestou a solidariedade institucional às vítimas da Covid-19, de nosso município e região, e

40

seus respectivos amigos e familiares, reiterando a necessidade de manutenção dos cuidados

41

preventivos. O presidente do Conselho registrou que naquela data acontecia o “Dia Nacional de

42

Luta do Serviço Público Municipal, Estadual e Federal”, em defesa de várias frentes, com

43

destaque para a educação pública e a democracia. Também manifestou sua defesa

44

incondicional da educação pública, gratuita e de qualidade. Na sequência, solicitou à Secretária

45

do Conselho que realizasse a chamada aos conselheiros e, após, registrou a presença dos

46

convidados, cujos nomes encontram-se listados acima. Expediente: 1. Aprovação das Atas das

47

reuniões anteriores: a) Ata da 3ª reunião ordinária, realizada em 16/06/2021, via

48

webconferência; b) Ata da 3ª reunião extraordinária, realizada em 20/07/2021, via

49

webconferência. Os documentos foram aprovados sem ressalvas. Em seguida, o presidente do

50

Conselho apresentou a proposta dos conselheiros Áureo Vandré Cardoso, Josiane Pasini,

51

Jônatan Müller, Júlia Sonaglio Pedrassani e Pauline Fagundes Rosales, de inclusão em regime de

52

urgência da apreciação de alteração pontual no Regimento Interno do Curso de Pós-Graduação

53

Lato Sensu em Viticultura, do Campus Bento Gonçalves do IFRS - Processo nº

54

23360.000072/2021-04, em virtude do processo ter sido encaminhado para parecer das

55

Comissões de Legislação e Normas e de Ensino, Pesquisa e Extensão após a emissão da

56

proposta de pauta. Não houve objeções e a solicitação foi incluída na pauta. Ordem do dia: A

57

pauta foi aprovada e passou-se de imediato à avaliação do item incluído em regime de

58

urgência. 1. Alteração pontual do Regimento Interno do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu

59

em Viticultura, do Campus Bento Gonçalves do IFRS - Processo nº 23360.000072/2021-04.
2

60

O presidente do Conselho informou que a alteração previa apenas a substituição da

61

nomenclatura “coordenador adjunto” por “coordenador substituto”, para contemplar o que

62

estabelece a Resolução Nº 106, de 22 de outubro de 2019, do Conselho Superior do IFRS, que

63

se refere ao “Regulamento Geral para os Cursos de Pós-graduação Lato Sensu do Instituto

64

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul”. Em regime de discussão: não

65

houve manifestações. Em regime de votação: aprovada por unanimidade (dez votos favoráveis)

66

a alteração pontual do Regimento Interno do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em

67

Viticultura, do Campus Bento Gonçalves do IFRS - Processo nº 23360.000072/2021-04. 2.

68

Apreciação dos pareceres conjuntos das comissões permanentes – Comissão de Legislação e

69

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

70

(CAADI) e Comissão de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE): a) Homologação da Resolução ad

71

referendum nº 017, de 02/08/2021 – Termo Aditivo ao Acordo de Parceria firmado entre o

72

IFRS – Campus Bento Gonçalves e a Vinícola Família Lemos de Almeida – processo nº

73

23360.000216/2021-14. A conselheira discente Júlia Sonaglio Pedrassani, presidente da CEPE e

74

relatora do parecer conjunto das três comissões, leu o parecer exarado, que foi favorável à

75

aprovação do Termo Aditivo. A convite do presidente do Conselho, a professora Shana Sabbado

76

Flores forneceu alguns detalhes sobre o andamento do acordo de parceria e esclareceu os

77

motivos que levaram a esse Termo Aditivo. Em regime de discussão: não houve manifestações.

78

Em regime de votação: aprovada por unanimidade (dez votos favoráveis) a homologação da

79

Resolução ad referendum nº 017, de 02/08/2021 – Termo Aditivo ao Acordo de Parceria

80

firmado entre o IFRS – Campus Bento Gonçalves e a Vinícola Família Lemos de Almeida –

81

processo nº 23360.000216/2021-14. b) Regulamento sobre o Fluxo de Solicitação de

82

Atividades Práticas no Campus Bento Gonçalves – processo nº 23360.000204/2021-90. O

83

conselheiro técnico-administrativo Áureo Vandré Cardoso, presidente da CLN e relator do

84

parecer conjunto das três comissões, efetuou a leitura do documento exarado, que foi

85

favorável à aprovação do Regulamento, mediante as alterações indicadas naquele Parecer. Ao

86

final da leitura, o conselheiro Áureo manifestou a intenção de apresentar uma proposta

87

alternativa a esse regulamento, a fim de agilizar o trâmite das solicitações de atividades

88

práticas e tornar viável a sua realização. O presidente do Conselho informou que também

89

apresentaria uma proposição com relação ao tema. Em regime de discussão: O conselheiro

90

docente Jônatan Müller, que integrou o Grupo de Trabalho (GT) encarregado de elaborar o

91

Regulamento em tela, explicou como se deu o processo de construção do documento e

92

enfatizou que uma proposta alternativa que viesse a surgir deveria ser bem analisada. O
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93

conselheiro Áureo Vandré Cardoso afirmou que sua proposta não modificava o resultado do

94

trabalho do GT, mas, antes de apresentá-la, sugeriu ao presidente do Conselho que ele

95

apresentasse a sua proposição, visto que poderiam ser convergentes. O presidente do

96

Conselho, Rodrigo Otávio Câmara Monteiro, manifestou a preocupação da Gestão do Campus

97

com a comunidade acadêmica, em virtude das restrições impostas pela pandemia e suas

98

consequências nas atividades da instituição, especialmente para o corpo discente. Rodrigo

99

propôs uma reflexão acerca da exequibilidade do fluxo previsto no regulamento apresentado,

100

considerando a grande quantidade de solicitações que poderiam chegar a este Conselho, para

101

aprovação. Em seguida, colocou nas notas compartilhadas da plataforma de webconferência a

102

proposta de resolução que havia elaborado, em conjunto com a Gestão do Campus, e efetuou a

103

leitura do texto. Na sequência, passou a palavra ao Diretor de Ensino, Tiago Martins da Silva

104

Goulart, para que fizesse suas considerações quanto aos objetivos dessa proposta. Tiago

105

destacou a necessidade de se obter um mecanismo que permitisse a realização de atividades

106

práticas de forma ágil, rápida e eficiente, sempre garantindo a segurança de toda a comunidade

107

acadêmica. O conselheiro docente Jônatan Müller avaliou positivamente a proposta de

108

resolução. O conselheiro técnico-administrativo Áureo Vandré Cardoso declarou que ela

109

convergia em vários pontos com a sua proposição e inseriu seu texto nas notas compartilhadas

110

da plataforma de webconferência. A conselheira docente Josiane Pasini entendeu que as duas

111

propostas facilitavam e agilizavam o processo e considerou que se poderia realizar uma fusão

112

entre elas. Após avaliação e discussão, chegou-se ao seguinte texto final para a resolução: Art.

113

1º Autorizar a execução das atividades práticas no Campus Bento Gonçalves; Art. 2º Determinar

114

que a Direção-geral emita instrução normativa, estabelecendo o fluxo de solicitação de

115

atividades práticas no Campus Bento Gonçalves; Art. 3º A referida instrução normativa deverá

116

ter como base o fluxo proposto pelo Grupo de Trabalho instituído pela Portaria Nº 120/2021,

117

do Campus Bento Gonçalves, e o Parecer nº 04/2021/CLN/CAADI/CEPE, com exceção ao que

118

estabelece esta Resolução, e poderá ser modificada a qualquer momento, para ajustar-se às

119

alterações ocasionadas por legislação superior ou por mudança no contexto da pandemia da

120

Covid-19; Art. 4º A presidência deste Conselho poderá deliberar ad referendum sobre as

121

solicitações de realização de atividades presenciais, que estejam instruídas com todos os

122

pareceres estabelecidos na instrução normativa; Art. 5º Todas as deliberações ad referendum

123

deverão ser submetidas à homologação, na primeira sessão do Conselho do Campus posterior

124

às respectivas decisões; Art. 6º Esta Resolução entra em vigor nesta data. Deliberação:

125

proposta de resolução aprovada sem objeções. c) Projeto de Prestação de Serviços
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126

“Sistematização e Avaliação de Dados Analíticos dos Produtos da Cadeia Vitivinícola” –

127

processo nº 23360.000217/2021-69. A conselheira docente Josiane Pasini, relatora do parecer

128

conjunto das três comissões, leu o parecer exarado, que recomendou ao plenário a aprovação

129

do projeto em tela. A convite do presidente do Conselho, o professor Luis Carlos Diel Rupp,

130

integrante da equipe, apresentou informações sobre o projeto. Em regime de discussão: não

131

houve manifestações. Em regime de votação: aprovado por unanimidade o Projeto de

132

Prestação de Serviços “Sistematização e Avaliação de Dados Analíticos dos Produtos da Cadeia

133

Vitivinícola” – processo nº 23360.000217/2021-69. d) Autorização para servidora do Campus

134

Bento Gonçalves desempenhar a função de coordenação do Curso Técnico em Horticultor

135

Orgânico – processo nº 23360.000232/2021-15. A conselheira técnico-administrativa Pauline

136

Fagundes Rosales, relatora do parecer conjunto das três comissões, leu o parecer exarado, que

137

foi favorável à autorização solicitada. A convite do presidente do Conselho, a professora

138

Andressa Comiotto apresentou informações sobre o curso, destacando sua relevância social,

139

visto que será oferecido aos apenados da Penitenciária Estadual de Bento Gonçalves. Em

140

regime de discussão: A conselheira discente Regina Zanetti, presidente do “Conselho da

141

Comunidade da Execução Penal”, que atua nessa penitenciária, agradeceu ao IFRS – Campus

142

Bento Gonçalves por proporcionar a esse público uma oportunidade de profissionalização. A

143

conselheira docente Josiane Pasini parabenizou os envolvidos nesse projeto, salientando a

144

relevância e o impacto positivo que terá na sociedade, e enfatizando o protagonismo do

145

Campus Bento Gonçalves em diversas ações em prol da sociedade. Em regime de votação:

146

aprovada por nove votos favoráveis e uma abstenção (conselheira Regina Zanetti) a solicitação

147

de autorização para a servidora Andressa Comiotto desempenhar a função de Coordenação do

148

“Curso

149

23360.000232/2021-15. e) Demanda de pessoal originada pela redistribuição de servidora

150

ocupante do cargo de Técnico em Agropecuária – processo nº 23360.000198/2021-71. O

151

presidente do Conselho esclareceu que os processos de provimento do quadro de pessoal no

152

IFRS haviam sido regulamentados recentemente pela Instrução Normativa nº 02, de 19 de

153

março de 2021, que instituiu a criação da “Comissão de Dimensionamento e Recrutamento de

154

Pessoal” nos campi, a fim de dar andamento a essas solicitações, sendo que algumas situações

155

previstas nessa IN precisam passar pela aprovação do Conselho do Campus. Na sequência, o

156

conselheiro técnico-administrativo Áureo Vandré Cardoso, presidente da CLN e relator do

157

parecer conjunto das três comissões, leu o parecer exarado, que recomendou ao Plenário a

158

aprovação da solicitação de reposição da vaga em questão. Em regime de discussão: não houve

Técnico

em

Horticultor

Orgânico”,

5

conforme

os

autos

do

Processo

nº

159

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

160

solicitação de reposição da vaga originada pela redistribuição de servidora ocupante do cargo

161

de Técnico em Agropecuária, conforme os autos do Processo nº 23360.000198/2021-71. f)

162

Demanda de pessoal originada pela vacância de servidor ocupante do cargo de Técnico em

163

Tecnologia da Informação – processo nº 23360.000199/2021-15. O conselheiro técnico-

164

administrativo Áureo Vandré Cardoso, presidente da CLN e relator do parecer conjunto das três

165

comissões, leu o parecer exarado, que recomendou ao Plenário a aprovação da solicitação de

166

reposição da vaga em questão. Em regime de discussão: não houve manifestações. Em regime

167

de votação: aprovada por unanimidade (dez votos favoráveis) a solicitação de reposição da

168

vaga originada pela vacância de servidor ocupante do cargo de Técnico em Tecnologia da

169

Informação, conforme os autos do Processo nº 23360.000199/2021-15. 3. Apreciação do

170

parecer conjunto das comissões permanentes – Comissão de Legislação e Normas (CLN) e

171

Comissão de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE): a) Revisão do Regulamento dos Colegiados

172

de Cursos Técnicos e Superiores do Campus Bento Gonçalves do IFRS – processo nº

173

23360.000072/2021. O conselheiro docente Jônatan Müller, relator do parecer conjunto da

174

CLN e CEPE, leu o parecer exarado, que recomendou ao plenário votar pela aprovação do

175

Regulamento. A convite do presidente do Conselho, a professora Camila Riegel Debom,

176

presidente da comissão encarregada de revisar o regulamento em questão, comentou que

177

alguns pontos desse documento geraram bastante discussão quando ele foi compartilhado com

178

a comunidade e que desejava que, em momento oportuno, esses pontos fossem revistos pela

179

instituição. O presidente do Conselho mencionou que a Organização Didática do IFRS estava em

180

processo de revisão e que isso impactaria futuramente no regulamento que ora se apreciava.

181

Em regime de discussão: não houve manifestações. Em regime de votação: aprovada por

182

unanimidade (dez votos favoráveis) a revisão do Regulamento dos Colegiados de Cursos

183

Técnicos e Superiores do Campus Bento Gonçalves do IFRS e suas respectivas alterações –

184

processo nº 23360.000072/2021. 4. Assuntos gerais. A conselheira docente Josiane Pasini

185

solicitou urgência na elaboração da Instrução Normativa que regulamentará o Fluxo de

186

Solicitação de Atividades Práticas no Campus Bento Gonçalves, conforme deliberado nesta

187

sessão. O conselheiro Jônatan Müller reiterou a solicitação da conselheira Josiane e agradeceu

188

aos membros do Grupo de Trabalho que elaborou o regulamento de solicitação de atividades

189

práticas, e também à comissão que revisou o regulamento dos colegiados de curso. O

190

conselheiro Áureo Vandré Cardoso agradeceu aos conselheiros e conselheiras por terem aceito

191

a proposição por ele apresentada, relativa ao fluxo de solicitação de atividades práticas. O
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192

presidente do Conselho informou que o mandato dos representantes discentes, tanto titulares

193

como suplentes, se encerraria no dia 13/09/2021. Ele aproveitou para agradecer imensamente

194

aos membros atuais pela qualidade do trabalho realizado ao longo de seus mandatos. Também

195

fez um chamamento a todos os discentes para que participassem da assembleia prevista para

196

acontecer no dia 23/08/2021, a fim de completar a nova representação, visto que não houve

197

inscritos no processo eleitoral conduzido pela Comissão Eleitoral Permanente do Campus. O

198

presidente do Conselho lembrou, ainda, que estava em aberto, até o dia 23/08/2021, a fase de

199

coleta de sugestões para o Plano de Ação 2022 do campus. Nada mais havendo a tratar, o

200

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

201

reunião, às dezessete horas. Encerro, assim, esta ata, que será assinada por mim e pelos demais

202

presentes.
Sandra Nicolli Piovesana ______________________________________________________
Rodrigo Otávio Câmara Monteiro _______________________________________________
Áureo Vandré Cardoso ________________________________________________________
Diovane Freire Moterle _______________________________________________________
Giancarlo Dal’ Mas Tarso ______________________________________________________
Jônatan Müller______________________________________________________________
Josiane Pasini _______________________________________________________________
Júlia Sonaglio Pedrassani ______________________________________________________
Pauline Fagundes Rosales _____________________________________________________
Regina Zanetti ______________________________________________________________
Taiane da Silva Bartz _________________________________________________________
Thompsson Benhur Didone ____________________________________________________
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