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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 05/2021 

 

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

realizada a quinta 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 – Cássia Cagliari 5 

(titular), Rodrigo Gobatto (titular) e Saulo Beltra Belmonte (titular); representantes docentes – 6 

Jônatan Müller (titular) e Josiane Pasini (titular); representantes técnico-administrativos – Áureo 7 

Vandré Cardoso (titular), Pauline Fagundes Rosales (titular) e Taiane da Silva Bartz (2ª suplente); 8 

representante da comunidade externa – Thompsson Benhur Didone (titular). Justificaram a 9 

ausência o conselheiro docente Diovane Freire Moterle (1º suplente) e as conselheiras técnico-10 

administrativas Érica Primaz (titular) e Daiane de Marco (1ª suplente). Também estiveram 11 

presentes os seguintes servidores: Luciana Pereira Bernd, Raquel Fronza Scotton, e Tiago Martins 12 

da Silva Goulart. O servidor Jonatas Campos Martins auxiliou os trabalhos da presidência do 13 

Conselho. Prestaram apoio técnico os servidores Daniel de Moura e Neiva Maria Bervian. 14 

Secretariou a reunião a servidora Sandra Nicolli Piovesana. Pauta da reunião: 1. Aprovação das 15 

Atas das reuniões anteriores: a) Ata da 4ª reunião ordinária, realizada em 18/08/2021, via 16 

webconferência; b) Ata da 4ª reunião extraordinária, realizada em 17/09/2021, via 17 

webconferência. 2. Apreciação do parecer conjunto das comissões permanentes – Comissão de 18 

Legislação e Normas (CLN), Comissão de Assuntos Administrativos e Desenvolvimento 19 

Institucional (CAADI) e Comissão de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE): a) Homologação da 20 

Resolução ad referendum nº 031/2021 – propostas a serem submetidas ao Edital Nº 70/2021 – 21 

Professor Visitante – 23360.000344/2021-68. 3. Assuntos gerais. Dando início à sessão, o 22 

presidente do Conselho do Campus, professor Rodrigo Otávio Câmara Monteiro, saudou a todos 23 

os presentes na sala virtual e aos que acompanhavam a reunião pelo canal oficial do Campus no 24 

YouTube. Ele manifestou a solidariedade institucional às vítimas da Covid-19, de nosso município 25 

e região, e seus respectivos amigos e familiares, reiterando a necessidade constante de 26 
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manutenção dos cuidados preventivos. O presidente do Conselho também fez referência à 27 

campanha “Outubro Rosa”, destacando a importância da realização de exames periódicos, para 28 

um diagnóstico precoce do câncer de mama. Na sequência, solicitou à Secretária do Conselho 29 

que realizasse a chamada aos conselheiros e, após, registrou a presença dos convidados, cujos 30 

nomes encontram-se listados acima. Expediente: 1. Aprovação das Atas das reuniões 31 

anteriores: a) Ata da 4ª reunião ordinária, realizada em 18/08/2021, via webconferência; b) 32 

Ata da 4ª reunião extraordinária, realizada em 17/09/2021, via webconferência. Os 33 

documentos foram aprovados sem ressalvas. Em seguida, o presidente do Conselho apresentou 34 

a proposta dos conselheiros técnico-administrativos Áureo Vandré Cardoso, Érica Primaz e 35 

Pauline Fagundes Rosales, inserida nas notas compartilhadas da plataforma, de inclusão em 36 

regime de urgência de apreciação da solicitação de redistribuição da servidora Paula Zonatto, do 37 

IFRS – Campus Bento Gonçalves para o Instituto Federal do Espírito Santo (IFES) – Campus Piúma, 38 

com contrapartida de código vago – Processo nº 23185.001156/2021-25. Não houve objeções e 39 

a solicitação foi incluída na pauta. Após, o presidente do Conselho solicitou a inclusão em regime 40 

de urgência da solicitação de homologação de duas resoluções ad referendum: a) Resolução nº 41 

032, de 30 de setembro de 2021, que aprovou as solicitações de atividades práticas presenciais 42 

vinculadas ao componente curricular Manejo da Videira; b) Resolução nº 033, de 4 de outubro 43 

de 2021, que aprovou as solicitações de atividades práticas presenciais vinculadas ao 44 

componente curricular Física Experimental I. Não houve manifestações e os dois itens foram 45 

incluídos na pauta. Ordem do dia: A pauta foi aprovada e passou-se de imediato à avaliação dos 46 

itens incluídos em regime de urgência. 1.  Apreciação da solicitação de redistribuição da 47 

servidora Paula Zonatto, Assistente em Administração, do IFRS – Campus Bento Gonçalves para 48 

o Instituto Federal do Espírito Santo (IFES) – Campus Piúma, com contrapartida de código vago 49 

– Processo nº 23185.001156-2021-25. O conselheiro Áureo Vandré Cardoso explicou que a 50 

servidora Paula Zonatto enviou aos conselheiros técnico-administrativos um e-mail solicitando a 51 

apreciação desse processo com urgência, para que, sendo aprovado, ela pudesse fazer seus 52 

encaminhamentos de ordem pessoal. Áureo acrescentou que o processo em tela foi enviado às 53 

Comissões Permanentes de Legislação e Normas (CLN) e de Assuntos Administrativos e 54 

Desenvolvimento Institucional (CAADI) em data posterior ao envio da pauta desta reunião, e 55 

considerou que estava devidamente instruído, com pareceres favoráveis tanto da Reitoria do 56 

IFES, como da Comissão Interna de Supervisão do Plano de Carreira dos Cargos Técnicos-57 

Administrativos em Educação – CIS, e da Comissão de Dimensionamento e Recrutamento de 58 

Pessoal — CDRP, a qual recomendou que o código vago seja ocupado pelo mesmo cargo e no 59 
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mesmo setor da servidora em questão. O conselheiro Áureo considerou, ainda, que a apreciação 60 

desse tema nesta reunião agilizaria o trabalho das comissões, visto que dispensaria a necessidade 61 

de um parecer escrito e declarou que os conselheiros técnico-administrativos também 62 

manifestavam parecer favorável à redistribuição. Após o regime de discussão, passou-se à 63 

votação. Em regime de votação: aprovada por unanimidade (nove votos favoráveis) a solicitação 64 

de redistribuição da servidora Paula Zonatto, Assistente em Administração, do IFRS – Campus 65 

Bento Gonçalves para o Instituto Federal do Espírito Santo (IFES) – Campus Piúma, com 66 

contrapartida de código vago – Processo nº 23185.001156-2021-25. 2. Homologação de duas 67 

resoluções ad referendum: a) Resolução nº 032, de 30 de setembro de 2021, que aprovou as 68 

solicitações de atividades práticas presenciais vinculadas ao componente curricular Manejo da 69 

Videira; b) Resolução nº 033, de 4 de outubro de 2021, que aprovou as solicitações de 70 

atividades práticas presenciais vinculadas ao componente curricular Física Experimental I. O 71 

presidente do Conselho frisou que essas resoluções foram emitidas com base na Resolução do 72 

Conselho do Campus nº 020, de 18 de agosto de 2021, cujo Art. 1º autoriza “a execução das 73 

atividades práticas no Campus Bento Gonçalves” e na Instrução Normativa nº 01, de 23 de agosto 74 

de 2021  (e retificações posteriores), a qual “dispõe sobre as orientações relacionadas ao fluxo 75 

para a solicitação de realização de atividades práticas presenciais no Campus Bento Gonçalves”. 76 

Em regime de discussão: não houve manifestações. Em regime de votação: aprovada por 77 

unanimidade (nove votos favoráveis) a homologação das resoluções ad referendum: a) Resolução 78 

nº 032, de 30 de setembro de 2021, que aprovou as solicitações de atividades práticas presenciais 79 

vinculadas ao componente curricular Manejo da Videira; b) Resolução nº 033, de 4 de outubro 80 

de 2021, que aprovou as solicitações de atividades práticas presenciais vinculadas ao 81 

componente curricular Física Experimental I. 3. Apreciação do parecer conjunto das comissões 82 

permanentes – Comissão de Legislação e Normas (CLN), Comissão de Assuntos Administrativos 83 

e Desenvolvimento Institucional (CAADI) e Comissão de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE): a) 84 

Homologação da Resolução ad referendum nº 031/2021 – propostas a serem submetidas ao 85 

Edital Nº 70/2021 – Professor Visitante – 23360.000344/2021-68. O conselheiro técnico-86 

administrativo Áureo Vandré Cardoso, relator do parecer conjunto das três comissões, fez um 87 

resumo do parecer exarado, destacando os objetivos do Edital em questão. O parecer 88 

recomendou a homologação da resolução ad referendum em tela. Em regime de discussão: não 89 

houve manifestações. Em regime de votação: aprovada por unanimidade (nove votos favoráveis) 90 

a homologação da Resolução ad referendum nº 031/2021 – propostas a serem submetidas ao 91 

Edital Nº 70/2021 – Professor Visitante – 23360.000344/2021-68. 4. Assuntos gerais. O 92 
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presidente do Conselho informou sobre a necessidade de recomposição da Comissão Eleitoral 93 

Permanente do Campus Bento Gonçalves, em virtude de algumas vacâncias e que, por esse 94 

processo de escolha ser disciplinado pelo Conselho do Campus, em breve, a Secretaria do 95 

Conselho iria compartilhar com os conselheiros uma minuta de edital, a fim de viabilizar essa 96 

recomposição. Nada mais havendo a tratar, o presidente do Conselho do Campus agradeceu a 97 

participação de todos e deu por encerrada a reunião, às catorze horas e 40 minutos. Encerro, 98 

assim, esta ata, que será assinada por mim e pelos demais presentes. 99 

Sandra Nicolli Piovesana  ______________________________________________________ 

Rodrigo Otávio Câmara Monteiro  _______________________________________________ 

Áureo Vandré Cardoso ________________________________________________________ 

Cássia Cagliari _______________________________________________________________ 

Jônatan Müller______________________________________________________________ 

Josiane Pasini _______________________________________________________________ 

Pauline Fagundes Rosales _____________________________________________________ 

Rodrigo Gobatto  ____________________________________________________________ 

Saulo Beltra Belmonte  _______________________________________________________ 

Taiane da Silva Bartz  _________________________________________________________ 

Thompsson Benhur Didone ____________________________________________________ 


