
 

 

 

 

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 EXTRAORDINÁRIA Nº 04/2022 

 

Aos nove dias do mês de novembro de dois mil e vinte e dois, às catorze horas, no Campus 1 

Bento Gonçalves do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, 2 

localizado na Avenida Osvaldo Aranha, 540, na cidade de Bento Gonçalves/RS, foi realizada a 3 

quarta reunião extraordinária do Conselho do Campus do ano de 2022. A sessão foi presidida 4 

pela presidente substituta do Conselho, professora Luciana Pereira Bernd. Estiveram presentes 5 

os seguintes conselheiros: representantes discentes – Alexandra Aimi (titular), Francimara do 6 

Nascimento Alves Ferreira (titular) e Gabriel Zanon (titular); representantes docentes – 7 

Marleide Costa Canizares (titular), Josiane Pasini (1ª suplente) e Roselaine Neves Machado (2ª 8 

suplente); representantes técnico-administrativos – Ademar Kuminiki (titular), Fernando Ângelo 9 

Pancotto Junior (titular) e Rodrigo Tusset (titular); representante da comunidade externa – 10 

Luciana Marion Fagundes da Silva (titular). Justificaram ausência os conselheiros docentes 11 

titulares Henri Luiz Fuchs e Minéia Frezza. Também estiveram presentes os servidores Cláudia 12 

Lorenzon, Jader da Silva Netto, Jonatas Campos Martins e Tiago Martins da Silva Goulart. 13 

Secretariou a reunião a servidora Sandra Nicolli Piovesana. Tomou posse nesta sessão a 14 

conselheira Roselaine Neves Machado. Pauta da reunião: 1) Apreciação do parecer conjunto 15 

das Comissões Permanentes – Comissão de Legislação e Normas (CLN), Comissão de Assuntos 16 

Administrativos e Desenvolvimento Institucional (CAADI) e Comissão de Ensino, Pesquisa e 17 

Extensão (CEPE): a) Proposta de Calendário Acadêmico 2023, do Campus Bento Gonçalves do 18 

IFRS – Processo nº 23360.001003/2022-91. 2) Assuntos gerais. Expediente: não houve 19 

manifestações. Ordem do dia: Pauta aprovada. 1) Apreciação do parecer conjunto das 20 

Comissões Permanentes – Comissão de Legislação e Normas (CLN), Comissão de Assuntos 21 

Administrativos e Desenvolvimento Institucional (CAADI) e Comissão de Ensino, Pesquisa e 22 

Extensão (CEPE): a) Proposta de Calendário Acadêmico 2023, do Campus Bento Gonçalves do 23 

IFRS – Processo nº 23360.001003/2022-91. A conselheira docente Marleide Costa Canizares, 24 

relatora do parecer conjunto das três comissões, efetuou a leitura do parecer exarado, o qual 25 

recomendou ao plenário a aprovação da proposta de calendário acadêmico apresentada. Em 26 
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regime de discussão: A presidente substituta do Conselho convidou o Diretor de Ensino, 27 

professor Tiago Martins da Silva Goulart, para se manifestar acerca da proposta de calendário. 28 

O professor Tiago apresentou uma solicitação de ajuste requerida pela Coordenadoria de 29 

Assuntos Estudantis: alteração da data de início das inscrições para a 2ª etapa de auxílios 30 

estudantis – de 13/02 para 08/02. O conselheiro Ademar Kuminiki pontuou a necessidade de 31 

ajustar o período de férias docentes no mês de fevereiro – de 01 a 04/02 para 01 a 03/02, em 32 

virtude do dia 04/02 ser sábado. Em regime de votação: aprovada por unanimidade a proposta 33 

de Calendário Acadêmico 2023, do Campus Bento Gonçalves do IFRS – Processo nº 34 

23360.001003/2022-91, com os ajustes propostos no regime de discussão. 2) Assuntos gerais. 35 

A conselheira Luciana Marion Fagundes da Silva, representante da comunidade externa, e 36 

também na condição de representante da Emater/Ascar, comentou que recebeu a reclamação 37 

de duas agroindústrias que foram convidadas a participar do Salão de Pesquisa, Extensão e 38 

Ensino do IFRS. Essas agroindústrias relataram que não lhes foi permitido expor seus vinhos 39 

coloniais, porém, no decorrer do evento, constataram que outra agroindústria estava expondo 40 

esse tipo de produto. Luciana relatou também o caso de uma agroindústria de farináceos que 41 

se inscreveu para participar do Salão, porém, não recebeu nenhum retorno quanto à 42 

possibilidade de participação. A presidente substituta do Conselho esclareceu que o Salão do 43 

IFRS foi organizado pela Reitoria e, portanto, iria repassar essas informações à comissão 44 

organizadora do evento, para que fosse dado um retorno às agroindústrias em questão. O 45 

conselheiro técnico-administrativo Ademar Kuminiki solicitou à Direção de Ensino que, no caso 46 

de haver um processo seletivo complementar, seja considerado o ajuste de datas, no 47 

calendário acadêmico, referente ao período de aproveitamento de estudos. A presidente 48 

substituta do Conselho informou que seria deflagrado o processo eleitoral para escolha do 49 

representante da comunidade externa no Conselho do Campus, em virtude do encerramento 50 

do mandato da atual representação. Ela apresentou a minuta do Edital, elaborado pela 51 

Comissão Eleitoral Permanente do Campus Bento Gonçalves, por delegação da presidência do 52 

Conselho. Nesse sentido, ficou definido junto aos conselheiros que a votação, no caso de haver 53 

mais que um candidato inscrito, aconteceria no dia 28/11/2022, via formulário a ser enviado 54 

por e-mail. A minuta do edital foi aprovada pelos conselheiros. Nada mais havendo a tratar, a 55 

presidente substituta do Conselho agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 56 

reunião, às catorze horas e trinta minutos. E, para constar, eu, Sandra Nicolli Piovesana, 57 

secretária do Conselho do Campus Bento Gonçalves, lavrei a presente ata que, após lida e 58 

aprovada, será assinada por mim e pela presidente substituta. Bento Gonçalves, nove de 59 
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novembro de dois mil e vinte e dois. 60 
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