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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 05/2021

1

Aos vinte e um dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e um, às catorze horas e dois

2

minutos, foi realizada a quinta reunião extraordinária do Conselho do Campus do ano de 2021.

3

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

4

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

5

Monteiro. Estiveram presentes os seguintes conselheiros: representantes discentes – Rodrigo

6

Gobatto (titular), Saulo Beltra Belmonte (titular) e Millena Parisotto Lerin (1ª suplente);

7

representantes docentes – Jônatan Müller (titular), Josiane Pasini (titular) e Diovane Freire

8

Moterle (1º suplente); representantes técnico-administrativos – Áureo Vandré Cardoso

9

(titular), Taiane da Silva Bartz (2ª suplente) e Cíntia Tavares Neitzke (3ª suplente);

10

representante da comunidade externa – Edson Bonato (suplente). Justificaram a ausência a

11

conselheira discente Cássia Cagliari (titular) e as conselheiras técnico-administrativas Érica

12

Primaz (titular), Pauline Fagundes Rosales (titular) e Daiane de Marco (1ª suplente). Também

13

estiveram presentes a 2ª suplente do segmento discente, Daniela de Moraes, e os seguintes

14

servidores: Camila Riegel Debom, Érica Primaz, Jader da Silva Netto, Patrícia Ducati, Rafael

15

Ramires Jaques e Tiago Martins da Silva Goulart. O servidor Jonatas Campos Martins auxiliou os

16

trabalhos da presidência do Conselho. Prestaram apoio técnico os servidores Daniel de Moura e

17

Neiva Maria Bervian. Secretariou a reunião a servidora Sandra Nicolli Piovesana. Pauta da

18

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

19

(CEPE) e do parecer referente ao pedido de vistas do conselheiro técnico-administrativo Áureo

20

Vandré Cardoso: a) Proposta para o Calendário Acadêmico 2022 do IFRS – Campus Bento

21

Gonçalves – Processo nº 23360.000518/2021-92. Dando início à sessão, o presidente do

22

Conselho do Campus, professor Rodrigo Otávio Câmara Monteiro, saudou a todos os presentes

23

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

24

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

25

região, e seus respectivos amigos e familiares, reiterando a necessidade constante de

26

manutenção dos cuidados preventivos. Na sequência, solicitou à Secretária do Conselho que

27

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

28

nomes encontram-se listados acima. Expediente: Não houve manifestações. Ordem do dia: 1.

29

Apreciação do parecer da Comissão Permanente de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE) e do

30

parecer referente ao pedido de vistas do conselheiro técnico-administrativo Áureo Vandré

31

Cardoso: a) Proposta para o Calendário Acadêmico 2022 do IFRS – Campus Bento Gonçalves –

32

Processo nº 23360.000518/2021-92. O conselheiro discente Rodrigo Gobatto efetuou a leitura

33

do parecer conjunto das três comissões, que teve como relatora a conselheira técnico-

34

administrativa Pauline Fagundes Rosales. O parecer exarado recomendou ao Plenário a

35

aprovação da proposta de Calendário Acadêmico 2022 do IFRS – Campus Bento Gonçalves. Na

36

sequência, o conselheiro Áureo Vandré Cardoso efetuou a leitura do parecer referente ao seu

37

pedido de vistas, o qual, manifestando a opinião do segmento técnico-administrativo do

38

Campus, recomendou a aprovação do Calendário Acadêmico proposto pela Comissão

39

designada pela Portaria Nº 229/2021, da Direção-geral do Campus, sem destaques. Em regime

40

de discussão: O conselheiro docente Jônatan Müller efetuou a leitura de uma nota de

41

esclarecimento elaborada pelo Coordenador do Curso de Licenciatura em Pedagogia, professor

42

Henri Luiz Fuchs, acerca da turma de Licenciatura em Pedagogia vinculada ao Parfor (Plano

43

Nacional de Formação de Professores da Educação Básica) em relação ao calendário acadêmico

44

(o referido documento segue anexo a esta ata). O conselheiro técnico-administrativo Áureo

45

Vandré Cardoso agradeceu ao professor Henri pelo documento, porém, destacou que o ponto

46

levantado pelo segmento técnico-administrativo, e citado em seu parecer, referia-se à

47

necessidade de discussão com os alunos desse curso sobre a questão do calendário acadêmico,

48

o que foi confirmado posteriormente pelo conselheiro Jônatan. Após, o presidente do Conselho

49

do Campus, professor Rodrigo, informou que, conforme definido em reunião recente do

50

Colégio de Dirigentes do IFRS, na primeira sessão ordinária do Conselho Superior do IFRS

51

(Consup) do ano de 2022, a ser realizada no dia vinte e dois de fevereiro, seria apresentada

52

uma proposição de resolução que autorizaria o uso de metodologias híbridas de ensino nos

53

sábados letivos do ano de 2022, em todos os cursos do IFRS, pois havia um passivo a corrigir,

54

originado pela pandemia. Enfatizou, porém, que se tratava apenas de uma possibilidade,

55

naquele momento. A conselheira docente Josiane Pasini agradeceu aos representantes técnico-

56

administrativos pelo convite para participar de uma reunião do segmento a fim de fornecer

57

esclarecimentos sobre a proposta alternativa de calendário, elaborada pelos docentes. O

58

conselheiro Jônatan Müller defendeu a proposta alternativa apresentada pelos docentes, por

59

acreditar que seria a melhor opção para corrigir o passivo anteriormente citado pelo presidente
2

60

do Conselho. Ele também sugeriu aos representantes discentes que votassem pelo desejo da

61

maioria de seus representados. Atendendo a um pedido do conselheiro Áureo, o presidente do

62

Conselho convidou a professora Camila Riegel Debom, presidente da comissão que elaborou a

63

proposta original de calendário, para sua manifestação. A professora Camila destacou o

64

empenho dos membros da comissão em elaborar uma proposta que fosse exequível e, além de

65

mitigar os efeitos da pandemia, contemplasse todas as informações necessárias. Também

66

salientou que foram estudadas diversas possibilidades, mas a comissão optou pela que

67

considerou mais razoável, sem um número excessivo de sábados letivos. O conselheiro Saulo

68

Beltra Belmonte esclareceu que os representantes discentes efetuaram uma enquete junto aos

69

seus pares e que a maioria optou pela proposta alternativa de calendário. Seguiram-se outras

70

manifestações e esclarecimentos e, na sequência, o presidente do Conselho encaminhou a

71

votação. Em regime de votação: proposta 1 (calendário elaborado pela comissão) – três votos;

72

proposta 2 (calendário apresentado pela representação docente) – sete votos; abstenção -

73

zero. Aprovada a proposta de calendário apresentada pela representação docente.

74

presidente agradeceu aos conselheiros que elaboraram os pareceres apresentados nesta

75

sessão, aos membros da comissão que elaborou a proposta inicial de calendário e a todos que

76

se manifestaram durante a reunião, pelo alto nível das falas. 2. Assuntos gerais. O conselheiro

77

Jônatan Müller agradeceu a participação de toda a comunidade acadêmica, mas principalmente

78

aos conselheiros e conselheiras pela serenidade com que conduziram o processo. O presidente

79

do Conselho agradeceu novamente aos conselheiros e conselheiras pelo trabalho qualificado

80

desenvolvido ao longo do ano e a todos os convidados e servidores que prestaram apoio nesta

81

sessão. Nada mais havendo a tratar, deu por encerrada a reunião, às quinze horas e quarenta e

82

cinco minutos. Encerro, assim, esta ata, que será assinada por mim e pelos demais presentes.
Sandra Nicolli Piovesana ______________________________________________________
Rodrigo Otávio Câmara Monteiro _______________________________________________
Áureo Vandré Cardoso ________________________________________________________
Cíntia Tavares Neitzke ________________________________________________________
Diovane Freire Moterle _______________________________________________________
Edson Bonato _______________________________________________________________
Jônatan Müller______________________________________________________________
Josiane Pasini _______________________________________________________________
Millena Parisotto Lerin _______________________________________________________
Rodrigo Gobatto ____________________________________________________________
3

O

Saulo Beltra Belmonte _______________________________________________________
Taiane da Silva Bartz _________________________________________________________

4

IFRS
Campus Bento Gonçalves
Pedagogia
Ao Presidente do Conselho do Campus
A/C Prof. Dr. Rodrigo Otávio Câmara Monteiro
cc: conselheiros docentes do Concamp

Nota sobre o Calendário Acadêmicos
A definição do calendário acadêmico mobiliza toda a comunidade do Campus e é um
movimento de busca por consensos mínimos para que o processo formativo possa ser
realizado de forma a garantir o cumprimento dos preceitos legais e das orientações
pedagógicas que fundamentam e sustentam as bases da educação no IFRS.
O calendário acadêmico impacta sobre todas as ações educativas no Campus. Ao inserir
o Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica (Parfor) no Campus
Bento Gonçalves do IFRS na discussão sobre o calendário, podemos perceber que há um
cuidado para que todos os estudantes tenham garantida a formação de forma igualitária.
No entanto, cabe esclarecer que o Parfor tem uma dinâmica de trabalho diferenciado em
relação aos cursos regulares. O programa atende estudantes que atuam em contextos
educacionais e participam das aulas somente nas quintas e sextas-feiras à noite e todos
os sábados, manhã e tarde. Independente do calendário a ser aprovado, o Parfor terá seu
percurso formativo nessa dinâmica de formação. Inclusive os docentes que atuam no
curso são escolhidos por processo seletivo, sendo, portanto, opcional participar da
seleção para quem tenha interesse e formação na área.
A principal questão no debate sobre o calendário acadêmico para 2022 está relacionado
ao trabalho docente, à qualidade da formação e da capacidade de construir de forma
ética, criativa e coletivamente outros modos de qualificar a formação além das atividades
em sala de aula.
Em suma, a turma do curso de Pedagogia Parfor terá suas demandas de formação
atendidas assim como fizemos, enquanto instituição, até hoje. Com comprometimento,
qualidade e responsabilidade pedagógica.
Atenciosamente,

Henri Luiz
Fuchs
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