
 

 

 

 

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 06/2021 

 

Aos quinze dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e um, às catorze horas e quatro 1 

minutos, foi realizada a sexta reunião ordinária do Conselho do Campus do ano de 2021. A 2 

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

Pesquisa. A sessão foi presidida pelo presidente do Conselho, professor Rodrigo Otávio Câmara 4 

Monteiro. Estiveram presentes os seguintes conselheiros: representantes discentes – Rodrigo 5 

Gobatto (titular), Saulo Beltra Belmonte (titular) e Millena Parisotto Lerin (1ª suplente); 6 

representantes docentes – Jônatan Müller (titular), Josiane Pasini (titular) e Diovane Freire 7 

Moterle (1º suplente); representantes técnico-administrativos – Áureo Vandré Cardoso 8 

(titular), Taiane da Silva Bartz (2ª suplente) e Cíntia Tavares Neitzke (3ª suplente); 9 

representante da comunidade externa – Edson Bonato (suplente). Justificaram a ausência a 10 

conselheira discente Cássia Cagliari (titular) e as conselheiras técnico-administrativas Érica 11 

Primaz (titular), Pauline Fagundes Rosales (titular) e Daiane de Marco (1ª suplente). Também 12 

estiveram presentes a 2ª suplente do segmento discente, Daniela de Moraes, e os seguintes 13 

servidores: Camila Riegel Debom, Cláudia Lorenzon, Érica Primaz, Giselle Ribeiro de Souza, 14 

Jader da Silva Netto, Patrícia Ducati, Raquel Fronza Scotton, Rodrigo Bonadiman Zanatta, 15 

Roselaine Neves Machado e Tiago Martins da Silva Goulart. O servidor Jonatas Campos Martins 16 

auxiliou os trabalhos da presidência do Conselho. Prestaram apoio técnico os servidores 17 

Augusto Basso Veber e Neiva Maria Bervian. Secretariou a reunião a servidora Sandra Nicolli 18 

Piovesana. Pauta da reunião: 1. Aprovação da Ata da 5ª reunião ordinária, realizada em 19 

13/10/2021, via webconferência. 2. Apreciação da proposta de Calendário de Reuniões do 20 

Conselho do Campus, para o ano de 2022. 3. Apreciação dos pareceres conjuntos das 21 

comissões permanentes – Comissão de Legislação e Normas (CLN), Comissão de Assuntos 22 

Administrativos e Desenvolvimento Institucional (CAADI) e Comissão de Ensino, Pesquisa e 23 

Extensão (CEPE): a) Homologação da Resolução ad referendum nº 037/2021 – Lista 24 

Classificatória do Edital nº 37/2021 – Afastamento Docente – Processo nº 23360.000439/2021-25 

81; b) Homologação das Resoluções ad referendum: nº 038 a 045/2021 – Solicitações de 26 
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Atividades Práticas Presenciais – Processo nº 23360.000480/2021-58; nº 047 a 053/2021 – 27 

Solicitações de Atividades Práticas Presenciais – Processo nº 23360.000503/2021-24; nº 054 a 28 

059/2021 – Solicitações de Atividades Práticas Presenciais – Processo nº 23360.000538.2021-29 

63. c) Homologação da Resolução ad referendum nº 046/2021 – Alterações Pontuais no 30 

Calendário Acadêmico 2020/2021 do Campus Bento Gonçalves – Processo nº 23360.000481-31 

2021-01; d) Plano Anual de Comunicação 2022 do Campus Bento Gonçalves – Processo nº 32 

23360.000522.2021-51; e) Demanda de pessoal docente originada por vacância – Processo nº 33 

23360.000200/2021-10; f) Demandas de pessoal docente: Processo nº 23360.000520/2021-61 34 

– demanda da área de Letras; e Processo nº 23360.000521/2021-14 – demanda da área de 35 

Matemática. 4. Apreciação do parecer da Comissão Permanente de Ensino, Pesquisa e Extensão 36 

(CEPE): a) Proposta para o Calendário Acadêmico 2022 do IFRS – Campus Bento Gonçalves – 37 

Processo nº 23360.000518/2021-92. 5. Assuntos gerais. Dando início à sessão, o presidente do 38 

Conselho do Campus, professor Rodrigo Otávio Câmara Monteiro, saudou a todos os presentes 39 

na sala virtual e aos que acompanhavam a reunião pelo canal oficial do Campus no YouTube. 40 

Ele manifestou a solidariedade institucional às vítimas da Covid-19, de nosso município e 41 

região, e seus respectivos amigos e familiares, reiterando a necessidade constante de 42 

manutenção dos cuidados preventivos. O presidente do Conselho destacou que, há cerca de 43 

dois meses, por deliberação do Conselho do Campus e do Conselho Superior do IFRS (Consup), 44 

o Campus Bento Gonçalves havia retomado as atividades acadêmicas presenciais dos cursos 45 

técnicos integrados ao ensino médio e as atividades práticas presenciais dos cursos de 46 

graduação, sempre respeitando os protocolos do Plano de Contingência do IFRS. Na sequência, 47 

solicitou à Secretária do Conselho que realizasse a chamada aos conselheiros e, após, declarou 48 

empossados os conselheiros Millena Parisotto Lerin, Cíntia Tavares Neitzke e Edson Bonato. 49 

Também registrou a presença dos convidados, cujos nomes encontram-se listados acima. 50 

Expediente: 1. Aprovação da Ata da 5ª reunião ordinária, realizada em 13/10/2021, via 51 

webconferência. O documento foi aprovado sem ressalvas. Na sequência, o conselheiro 52 

docente Jônatan Müller solicitou a inclusão em regime de urgência da apreciação do 53 

Regulamento da Disciplina de Estágio Curricular Obrigatório – Curso de Bacharelado em 54 

Agronomia – Processo nº 23360.000551/2021-12. Jônatan efetuou a leitura do ofício enviado 55 

pela Coordenação do Curso de Agronomia, justificando a solicitação de urgência, e informou 56 

que o processo havia sido encaminhado com antecedência para os conselheiros. Não houve 57 

objeções e a solicitação foi incluída na pauta. Ordem do dia: A pauta da reunião foi aprovada e 58 

passou-se de imediato à avaliação do item incluído em regime de urgência. 1. Regulamento da 59 
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Disciplina de Estágio Curricular Obrigatório, do Curso de Bacharelado em Agronomia – 60 

Processo nº 23360.000551/2021-12. Em regime de discussão: não houve manifestações. Em 61 

regime de votação: nove votos favoráveis e uma abstenção. Aprovado o Regulamento da 62 

Disciplina de Estágio Curricular Obrigatório, do Curso de Bacharelado em Agronomia – Processo 63 

nº 23360.000551/2021-12. 2. Apreciação da proposta de Calendário de Reuniões do Conselho 64 

do Campus, para o ano de 2022. Em regime de discussão: não houve manifestações. Em regime 65 

de votação: aprovado por unanimidade (dez votos favoráveis) o Calendário de Reuniões do 66 

Conselho do Campus, para o ano de 2022. 3. Apreciação dos pareceres conjuntos das 67 

comissões permanentes – Comissão de Legislação e Normas (CLN), Comissão de Assuntos 68 

Administrativos e Desenvolvimento Institucional (CAADI) e Comissão de Ensino, Pesquisa e 69 

Extensão (CEPE): a) Homologação da Resolução ad referendum nº 037/2021 – Lista 70 

Classificatória do Edital nº 37/2021 – Afastamento Docente – Processo nº 71 

23360.000439/2021-81. A conselheira docente Josiane Pasini, relatora do parecer conjunto das 72 

três comissões, efetuou a leitura do parecer exarado, que recomendou a aprovação da 73 

resolução ad referendum em tela. Em regime de discussão: não houve manifestações. Em 74 

regime de votação: aprovada por unanimidade (dez votos favoráveis) a homologação da 75 

Resolução ad referendum nº 037/2021 – Lista Classificatória do Edital nº 37/2021 – 76 

Afastamento Docente – Processo nº 23360.000439/2021-81. b) Homologação das Resoluções 77 

ad referendum: nº 038 a 045/2021 – Solicitações de Atividades Práticas Presenciais – 78 

Processo nº 23360.000480/2021-58; nº 047 a 053/2021 – Solicitações de Atividades Práticas 79 

Presenciais – Processo nº 23360.000503/2021-24; e nº 054 a 059/2021 – Solicitações de 80 

Atividades Práticas Presenciais – Processo nº 23360.000538.2021-63. O conselheiro técnico-81 

administrativo Áureo Vandré Cardoso, relator do parecer conjunto das três comissões, efetuou 82 

a leitura do parecer exarado, que recomendou a aprovação das resoluções ad referendum em 83 

tela. Em regime de discussão: não houve manifestações. Em regime de votação: aprovada por 84 

unanimidade (dez votos favoráveis) a homologação das Resoluções ad referendum: nº 038 a 85 

045/2021 – Solicitações de Atividades Práticas Presenciais – Processo nº 23360.000480/2021-86 

58; nº 047 a 053/2021 – Solicitações de Atividades Práticas Presenciais – Processo nº 87 

23360.000503/2021-24; e nº 054 a 059/2021 – Solicitações de Atividades Práticas Presenciais – 88 

Processo nº 23360.000538.2021-63. c) Homologação da Resolução ad referendum nº 89 

046/2021 – Alterações Pontuais no Calendário Acadêmico 2020/2021 do Campus Bento 90 

Gonçalves – Processo nº 23360.000481-2021-01. O conselheiro docente Jônatan Müller, 91 

relator do parecer conjunto das três comissões, efetuou a leitura do parecer exarado, que 92 
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recomendou a aprovação da resolução ad referendum em tela. Em regime de discussão: não 93 

houve manifestações. Em regime de votação: aprovada por unanimidade (dez votos favoráveis) 94 

a homologação da Resolução ad referendum nº 046/2021 – Alterações Pontuais no Calendário 95 

Acadêmico 2020/2021 do Campus Bento Gonçalves – Processo nº 23360.000481-2021-01. d) 96 

Plano Anual de Comunicação 2022 do Campus Bento Gonçalves – Processo nº 97 

23360.000522.2021-51. O conselheiro docente Diovane Freire Moterle efetuou a leitura do 98 

parecer conjunto das três comissões que teve como relatora a conselheira técnico-99 

administrativa Érica Primaz. O parecer exarado recomendou ao Plenário a aprovação do Plano 100 

Anual de Comunicação 2022 do Campus Bento Gonçalves do IFRS. A pedido do presidente do 101 

Conselho, a Diretora de Extensão Raquel Fronza Scotton salientou que o Plano foi construído 102 

utilizando-se a mesma metodologia do ano anterior, incluindo a consulta à comunidade 103 

acadêmica. Raquel destacou algumas ações que foram executadas e agradeceu à equipe da 104 

Comunicação pelo trabalho realizado. O conselheiro Áureo Vandré Cardoso, que também atua 105 

no Setor de Comunicação do Campus, reforçou e complementou alguns pontos citados pela 106 

colega Raquel. Em regime de discussão: A conselheira Josiane Pasini parabenizou a equipe pela 107 

qualidade do documento. Em regime de votação: aprovado por unanimidade (dez votos 108 

favoráveis) o Plano Anual de Comunicação 2022 do Campus Bento Gonçalves – Processo nº 109 

23360.000522.2021-51. e) Demanda de pessoal docente originada por vacância – Processo nº 110 

23360.000200/2021-10. A conselheira docente Josiane Pasini, relatora do parecer conjunto das 111 

três comissões, efetuou a leitura do parecer exarado, que recomendou ao Plenário a aprovação 112 

da solicitação de reposição da vaga originada pela vacância do servidor Vinícius Casagrande 113 

Fornasier, professor EBTT, para a área de Letras. Em regime de discussão: O conselheiro 114 

docente Jônatan Müller fez algumas considerações em relação ao texto da Instrução Normativa 115 

IFRS Nº 02, de 19 de março de 2021 (a qual regulamenta a solicitação de provimentos do 116 

quadro permanente ativo e a mobilidade de servidores do e para o Instituto Federal de 117 

Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul – IFRS), a fim de melhor instruir processos 118 

futuros, reforçando que, em sua opinião, deve sempre ser considerada a carga horária docente 119 

na definição das necessidades de provimento de vagas, com a devida ciência de todas as 120 

coordenações de curso. Jônatan destacou que o processo em tela estava bem construído e o 121 

respectivo parecer também havia sido bem elaborado. O conselheiro técnico-administrativo 122 

Áureo Vandré Cardoso agradeceu à conselheira Josiane por ter elaborado o parecer num curto 123 

espaço de tempo e de forma tão sensata, a fim de que pudesse integrar a pauta desta sessão, 124 

dada a extrema relevância do tema.  Áureo também agradeceu ao conselheiro Jônatan pela 125 
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manifestação e ponderou que a discussão precisava ser ampliada. O presidente do Conselho, 126 

professor Rodrigo, pontuou que há uma preocupação da gestão atual com a tomada de 127 

decisões relacionadas às questões de pessoal, pelo impacto que geram ao longo de muitos 128 

anos. Rodrigo salientou que, com a publicação da IN IFRS nº 02/2021, anteriormente referida, e 129 

a consequente constituição da Comissão de Dimensionamento e Recrutamento de Pessoal 130 

(CDRP), os processos de demanda de pessoal e mobilidade de servidores têm seguido todos os 131 

ritos estabelecidos pela normativa, seguindo critérios claros e técnicos. Rodrigo esclareceu, 132 

também, que não existe código de vaga específico por área e o que prevalece é a necessidade 133 

institucional. A pedido do presidente do Conselho, o Diretor de Desenvolvimento Institucional, 134 

Jonatas Campos Martins, informou que uma das ações registradas no Plano de Ação 2022 prevê 135 

a elaboração de um estudo referente à carga horária docente, incluindo atividades de ensino, 136 

pesquisa e extensão, bem como uma forma de tornar esses dados públicos e acessíveis à 137 

comunidade acadêmica. Jonatas acrescentou que a Comissão de Dimensionamento e 138 

Recrutamento de Pessoal (CDRP) havia deliberado recentemente por aprofundar esse estudo, 139 

com a colaboração de outras áreas do Campus. Em regime de votação: oito votos favoráveis e 140 

duas abstenções. Aprovada a demanda de pessoal docente originada por vacância – Processo 141 

nº 23360.000200/2021-10. f) Demandas de pessoal docente: Processo nº 23360.000520/2021-142 

61 – demanda da área de Letras; e Processo nº 23360.000521/2021-14 – demanda da área de 143 

Matemática. A conselheira docente Josiane Pasini, relatora do parecer conjunto das três 144 

comissões, efetuou a leitura do parecer exarado, que recomendou a aprovação da solicitação 145 

de prover as novas vagas de docente para as áreas de Letras – Português/Inglês e Matemática. 146 

Em regime de discussão: Não houve manifestações e o presidente do Conselho aproveitou para 147 

alertar que havia a possibilidade de se solicitar esses dois novos códigos de vagas, pelo 148 

quantitativo a que o campus teria direito, (razão pela qual se fez o encaminhamento dos 149 

processos em tela), mas que isso não significava que eles seriam deferidos pela Pró-reitoria de 150 

Desenvolvimento Institucional (PRODI) do IFRS. Em regime de votação: aprovada por 151 

unanimidade (dez votos favoráveis) as demandas de pessoal docente, conforme Processo nº 152 

23360.000520/2021-61 – área de Letras; e Processo nº 23360.000521/2021-14 – área de 153 

Matemática. 4. Apreciação do parecer da Comissão Permanente de Ensino, Pesquisa e 154 

Extensão (CEPE): a) Proposta para o Calendário Acadêmico 2022 do IFRS – Campus Bento 155 

Gonçalves – Processo nº 23360.000518/2021-92. O conselheiro discente Rodrigo Gobatto 156 

efetuou a leitura do parecer conjunto das três comissões, que teve como relatora a conselheira 157 

técnico-administrativa Pauline Fagundes Rosales. O parecer exarado recomendou ao Plenário a 158 
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aprovação da proposta de Calendário Acadêmico 2022 do IFRS – Campus Bento Gonçalves. Em 159 

regime de discussão: a conselheira docente Josiane Pasini apresentou uma outra proposta de 160 

calendário, elaborada pelo segmento docente, com ampliação do número de sábados letivos, a 161 

fim de antecipar o encerramento do ano letivo 2022, em alternativa à proposta em tela, que foi 162 

elaborada por uma comissão específica, designada para tal fim (pela Portaria nº 229/2021). A 163 

professora Camila Riegel Debom, presidente dessa comissão, agradeceu aos demais membros 164 

pela seriedade na realização do trabalho e destacou que o grupo priorizou, além do 165 

cumprimento dos aspectos legais, a operacionalização e a mitigação dos impactos da 166 

pandemia, principalmente com relação aos conteúdos das disciplinas e suas implicações na 167 

formação dos estudantes. O conselheiro técnico-administrativo Áureo Vandré Cardoso 168 

informou previamente que, ao final de sua fala, faria um pedido de vistas ao processo. Áureo 169 

elogiou o trabalho da comissão que elaborou a proposta original de calendário e também 170 

estendeu os agradecimentos aos colegas que pensaram em uma proposta alternativa. Ele 171 

esclareceu que os representantes técnico-administrativos já haviam consultado seus pares 172 

acerca da proposta original de calendário, elaborada pela comissão, e que deveriam fazer o 173 

mesmo com a proposta alternativa apresentada pelo segmento docente, razão pela qual 174 

formalizava, a partir daquele momento, seu pedido de vistas, dispensando o prazo regimental 175 

de quinze dias para elaboração de um novo parecer, em virtude da necessidade urgente de 176 

envio do calendário para a Pró-reitoria de Ensino. Encerrou-se, assim, a discussão acerca do 177 

tema. O presidente do Conselho, de imediato, agendou uma reunião extraordinária para o dia 178 

21/12/2021, às 14h, com envio da convocação no dia 16/12/2021. 5. Assuntos gerais. O 179 

presidente do Conselho agradeceu aos conselheiros e conselheiras pelas contribuições ao longo 180 

do ano, na elaboração de pareceres e apreciação dos muitos processos que passaram por este 181 

órgão. Também agradeceu aos convidados que prestigiaram as reuniões realizadas em 2021 e 182 

aos servidores que prestaram apoio nessas sessões. Nada mais havendo a tratar, agradeceu a 183 

participação de todos e deu por encerrada a reunião, às dezesseis horas e cinquenta minutos. 184 

Encerro, assim, esta ata, que será assinada por mim e pelos demais presentes. 185 

Sandra Nicolli Piovesana  ______________________________________________________ 

Rodrigo Otávio Câmara Monteiro  _______________________________________________ 

Áureo Vandré Cardoso ________________________________________________________ 

Cíntia Tavares Neitzke  ________________________________________________________ 

Diovane Freire Moterle  _______________________________________________________ 

Edson Bonato _______________________________________________________________ 
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Jônatan Müller______________________________________________________________ 

Josiane Pasini _______________________________________________________________ 

Millena Parisotto Lerin  _______________________________________________________ 

Rodrigo Gobatto  ____________________________________________________________ 

Saulo Beltra Belmonte  _______________________________________________________ 

Taiane da Silva Bartz  _________________________________________________________ 

 


