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Às 16h35min do dia 11 de julho de 2019, no Auditório 2 do Campus Canoas do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS), reuniram-se membros do Conselho
de Campus (Concamp) para reunião extraordinária convocada pelo presidente, Mariano Nicolao.
Estavam  presentes,  além  do  presidente,  os  titulares  docentes  Omar  Junior  Garcia  Silveira  e
Jaqueline Terezinha Martins Corrêa Rodrigues, os representantes técnicos administrativos Marcelo
Gonçalves da Silva e Aline Martins Mesquita (suplente de Sabrina Clavé Eufrásio), e o discente
Sady da Silva Souza. O outro titular discente, Carlos Alonso do Souza da Silva não compareceu. A
reunião foi secretariada pelo chefe de Gabinete João Henrique Machado. Mariano iniciou a reunião
dando as boas-vindas aos novos conselheiros e  os reeleitos,  recomendando aos novos para que
estudem  o  Regimento  Interno  do  Concamp,  indicando  que  é  necessário  que  haja  algumas
reformulações,  visto que muitas das questões a serem discutidas no Concamp são remetidas ao
regimento do Conselho Superior (Consup) do IFRS. Em seguida, Mariano fez a leitura da pauta que
tratava do afastamento do servidor Márcio Bigolin, da extinção do Curso Técnico em Informática
integrado ao Ensino Médio e da aprovação das alterações realizadas no regulamento das atividades
complementares de integração curricular. Seguiu-se a pauta e foi explicado que o afastamento do
servidor já passou por todos os trâmites e está homologado, apenas aguardando o aval do Concamp.
A aprovação  foi  unânime.  Sobre  a  extinção  do  curso,  foi  explicado  que  houve  alteração  no
Ministério  da Educação  (MEC) no catálogo de cursos de Ensino Médio,  portanto,  houve uma
readequação  de  nomenclatura.  O  curso  extinto  foi  substituído  pelo  Curso  Técnico  em
Desenvolvimento de Sistemas integrado ao Ensino Médio. A última turma na nomenclatura anterior
foi certificada e a aprovação da pauta foi unânime. A terceira pauta gerou discussão a respeito das
pontuações das atividades complementares e ao ajuste de fluxo, que em hora é feito via sistema
informatizado.  O  professor  Omar  sugeriu  que  as  próximas  solicitações  de  avaliações  de  pauta
viessem com um histórico, da mesma forma que na pauta anterior, para facilitar a avaliação dos
conselheiros. Foram discutidas questões sobre a regulamentação das atividades complementares,
eventos  em  dias  letivos.  A  aprovação  para  o  item  3  foi  aprovada  por  unanimidade.  Nas
considerações finais, a professora Jaqueline inqueriu o Concamp a respeito sobre os professores
visitantes,  aos quais já há edital  em vigência.  Em função do Edital  34/2019,  que trata  sobre o
assunto, ficou encaminhada uma próxima reunião extraordinária, a ser marcada se necessário, no
dia 29 de julho para avaliar as propostas de professores vivitantes a serem encaminhadas até dia 24
de julho. Nada mais havendo a constatar, encerro esta ata a ser assinada pelos presentes.


