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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 04/2021 
 

No dia primeiro do mês de julho de dois mil e vinte e um, às dez horas e três minutos, realizou-1 

se a quarta Reunião Extraordinária do Conselho de Campus (Concamp) do Campus Canoas do 2 

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Rio do Sul (IFRS), via webconferência. A 3 

sessão foi convocada e presidida pela presidente do Conselho, professora Patrícia Nogueira 4 

Hübler, e secretariada pela servidora Nara Milbrath de Oliveira. Além da presidente, estiveram 5 

presentes os conselheiros representantes docentes titulares Jaqueline Terezinha Martins Corrêa 6 

Rodrigues, Omar Júnior Garcia Silveira e, o representante suplente, Claudio Enrique Fernández 7 

Rodríguez, e os conselheiros representantes técnicos administrativos titulares Aline Martins 8 

Mesquita e Marcelo Gonçalves da Silva. A reunião foi convocada com a seguinte pauta: 1. 9 

Apreciação e deliberação sobre a solicitação de prorrogação do afastamento do servidor Bruno 10 

Dornelles Reginatto e 2. Apreciação e deliberação sobre a solicitação de prorrogação do 11 

afastamento da servidora Patrícia Rodrigues da Rosa. A presidente do conselho iniciou a reunião 12 

cumprimentando e agradecendo a participação de todos(as). Logo em seguida, lembrou as regras 13 

de participação na reunião através de webconferência e apresentou a pauta. Não havendo 14 

solicitação de alterações nos itens da pauta pelos conselheiros, passou-se para discussão de cada 15 

um. Ordem do dia. 1. Apreciação e deliberação sobre a solicitação de prorrogação do 16 

afastamento do servidor Bruno Dornelles Reginatto. A presidente do conselho, professora 17 

Patrícia, esclareceu que, agora, todos os documentos foram anexados ao processo, o qual foi 18 

previamente compartilhado com os conselheiros. Não havendo manifestação dos conselheiros, 19 

passou-se para votação. Em regime de votação: A renovação do afastamento sem substituição 20 

do servidor técnico administrativo Bruno Dornelles Reginatto, foi aprovada por unanimidade. 2. 21 

Apreciação e deliberação sobre a solicitação de prorrogação do afastamento da servidora 22 

Patrícia Rodrigues da Rosa. A professora Patrícia disse que, da mesma forma que o processo 23 

anterior, o processo de solicitação já havia sido compartilhado com os conselheiros, e que o 24 

momento que estamos vivendo, distanciamento social em função da pandemia, atrapalhou a 25 

conclusão dos cursos de mestrado e doutorado dos colegas. Disse que era importante registrar 26 

que o fluxo de solicitação de prorrogação foi bem simplificado e logo em seguida questionou se 27 

os conselheiros gostariam de se manifestar sobre o processo. Não havendo manifestação, 28 

passou-se para votação. Em regime de votação: A prorrogação do afastamento com substituição 29 



da servidora docente Patrícia Rodrigues da Rosa, foi aprovada por unanimidade. A presidente 30 

disse que a pauta da reunião foi concluída e logo em seguida fez um agradecimento aos 31 

conselheiros e conselheiras que terão seus mandatos encerrados no dia 10 de julho. Disse que 32 

foi um ano e meio de trabalho muito intenso, de muitas reuniões ordinárias e extraordinárias 33 

com pautas complexas e importantes e que todos sempre atenderam às convocações, 34 

contribuindo muito com o campus Canoas. O professor Omar disse que se sentia muito honrado 35 

em ter participado e poder contribuir, que nestes dois últimos anos o Conselho foi muito 36 

fortalecido e agradeceu aos demais conselheiros. A técnica Aline, disse que foi muito importante 37 

e gratificante a participação no Conselho, um grande aprendizado sobre a instituição, agradeceu 38 

aos demais e desejou que os colegas se sintam motivados em participar. A professora Jaqueline 39 

disse que está fechando quatro anos de Conselho e agradeceu a confiança dos docentes em dois 40 

mandatos, agradeceu também pela aprendizagem, pois estando no Concamp se aprende sobre 41 

todo o funcionamento do Campus. Desejou boa sorte e bom trabalho para os próximos 42 

conselheiros e agradeceu aos demais colegas. O professor Claudio brincou dizendo que espera 43 

não ter que se despedir, mas voltar como titular, pois está concorrendo a eleição novamente. Ele 44 

reforçou a fala do professor Omar dizendo que as instâncias coletivas são as instâncias 45 

democráticas e dão tranquilidade à gestão, que o trabalho no Conselho é uma forma de colaborar 46 

com a gestão, dando o respaldo e fazendo a interface com toda a comunidade. O técnico Marcelo 47 

lembrou que também está concluindo o segundo mandato e agradeceu aos técnicos, aos 48 

professores e à conselheira Vera, representante do segmento discentes, que esteve bastante 49 

presente após ter assumido o mandato há um ano e meio, por último, agradeceu a secretária do 50 

conselho, pelo suporte. A presidente reforçou os agradecimentos e disse que a participação de 51 

todos foi fundamental para dar andamento a todos os processos que passaram por este 52 

Conselho, que construíram documentos e não apenas deliberam, que escreveram parte da 53 

história do Campus. Antes do encerramento da reunião o conselheiro Claudio trouxe os seguintes 54 

informes: dia 29 de maio ocorreu a reunião do Consup e nela foi deliberado pela manutenção 55 

dos 80% de reserva de vaga para o ensino público no processo de ingresso 2022/1; a Resolução 56 

nº 26/2021, que permitia a certificação do ensino médio separado do ensino técnico foi 57 

revogada; teremos sessões extraordinária do Consup para discutir a Organização Didática (OD) 58 

nos dia 13 e 15 de julho, dessa forma, juntamente com a professora Leila, está chamando reunião 59 

do segmento docente, estendida ao segmento técnico administrativo, para o dia 8 ou 9 de julho; 60 

a revisão do regulamento de Atividades Docentes entrará em pauta em outubro e tem mais de 61 

60 emendas feitas na minuta da CPPD; apenas as professoras enviaram as solicitações de 62 

progressão para CPPD, as avaliações dos professores ficarão para o mês seguinte, de acordo com 63 

o envio da documentação; uma reunião da Comissão de Acompanhamento de Ações de 64 

Permanência e Êxito dos Estudantes do Campus Canoas (CIAAPE) está agendada para o dia 06, 65 

nela será discutida a busca ativa dos alunos que não estão participando das aulas remotas. Após 66 

concluir os informes, solicitou uma manifestação da direção em relação ao sinistro ocorrido num 67 

dos prédios do Campus, relatados por e-mail. A professora Patrícia esclareceu que o sinistro que 68 

ocorreu foi o tombamento das caixas de água, que já foi consertado, mas que teve suas 69 

implicações, logo em seguida, chamou o Diretor de Administração Jair Bruschi Junior, que estava 70 



participando da reunião, para dar mais informações. Jair relatou que o sinistro aconteceu na 71 

segunda quinzena de janeiro de 2021, no prédio E, ocasionado por um forte temporal que atingiu 72 

a região, resultando no tombamento dos reservatórios de água localizados sobre o telhado do 73 

mesmo. A consequência foi a infiltração da laje, que ficou concentrada sobre os laboratórios E07 74 

e E08. Em função da não renovação do contrato por parte da empresa de manutenção, no início 75 

do ano o Campus não tinha a manutenção predial, nem empresa, nem contrato e tão pouco 76 

orçamento, pois nesta situação a transferência de orçamento de um ano para o outro não pode 77 

acontecer. Informou que o problema foi minimizado com o afastamento dos computadores do 78 

local de risco e depois os técnicos de laboratório retiraram os mesmos para manutenção, que 79 

recebeu o retorno de que não foi observado nenhum dano, até o momento, mas que a 80 

informação será confirmada futuramente. Disse que o novo contrato de manutenção foi assinado 81 

no dia primeiro de junho, quando começaram as tratativas de reparo e ele acredita que a pintura 82 

das salas dos laboratórios 7 e 8 acontecerá em julho. A informação ruim é que no mês de maio 83 

foi observado a cedência do piso, porém as causas ainda não são sabidas. Neste mesmo mês, os 84 

engenheiros da reitoria estiveram no Campus para avaliar e disseram que não há risco, mas é 85 

preciso arrumar. Para segurança, na futura utilização das salas, foi solicitado um laudo e a reitoria 86 

está definindo se encaminha para uma empresa especializada ou se seus engenheiros o farão. A 87 

partir do laudo, espera que sejam evidenciados a origem dos problemas e as soluções, as quais 88 

serão executadas. O Jair se comprometeu a manter os servidores informados, pois não há prazo 89 

definido para a realização da correção do problema. Informou ainda que os laboratórios cinco e 90 

seis não foram afetados, mas estão sem a limpeza há seis meses, devido a falta da empresa de 91 

limpeza, portanto podem ter insetos e poeira. Patrícia reforçou a fala do Jair dizendo que 92 

estamos retomando algumas atividades no bloco, e que os colegas, que estavam em trabalho 93 

remoto em função da pandemia, agora estão trabalhando na revisão e atualização desses 94 

equipamentos, para verificar quais estão funcionando ou não. O conselheiro Omar disse que, 95 

como chefia imediata, não permitiu que os colegas técnicos de laboratório fossem ao Campus 96 

fazer manutenção no período em que a cidade estava com a classificação de “bandeira preta”, 97 

em função da pandemia, e que, agora, o trabalho já está sendo feito. Ele manifestou que ficou 98 

surpreso com os relatos que recebeu dos colegas servidores, em relação a situação dos 99 

laboratórios, pois os laboratórios estavam de acordo com o relato do Jair e dos técnicos, sendo 100 

que a situação sempre esteve sob controle. A professora Patrícia solicitou ao Omar que 101 

reforçasse a fala do conselheiro Claudio, quanto à importância de participação na reunião para 102 

divulgação dos dados levantados pela CIAAPE, pois esta comissão está trabalhando bastante. O 103 

conselheiro Omar disse que a busca ativa durante o trabalho remoto é muito mais complexa que 104 

na situação presencial, que este fato vivendo a situação como professor, como coordenador de 105 

ensino e ouvindo os relatos dos colegas do setor pedagógico, pois, apesar do empenho dos 106 

colegas ser grande, o contato é bem difícil, muitas vezes não há a resposta nem do aluno e nem 107 

do responsável. Esclareceu que o Ofício PROEN nº 70, de 28 de maio de 2021, que versa sobre a 108 

busca ativa, será discutido pela equipe de ensino, em reunião no dia cinco, para estabelecer um 109 

fluxo no nosso Campus, e no dia seis também haverá uma reunião da equipe de ensino, com a 110 

participação CIAAPE, para apresentação aos docente e aos setores, do trabalho desta comissão 111 



em relação ao êxito dos estudantes e as APNPs e do fluxo estabelecido para busca ativa, com 112 

base no Ofício PROEN nº 70. O professor Claudio disse que, não estando em contato presencial 113 

com o estudante, a situação da busca ativa é delicada, pois não sabemos como será a reação da 114 

família e sabemos que casos de violência doméstica vem aumentando durante a pandemia. O 115 

professor Omar solicitou que ele fale sobre esse assunto na reunião do dia cinco, onde serão 116 

discutidas as ações para busca ativa e permanência dos estudantes. A professora Patrícia disse 117 

que no trabalho remoto as informações ficam fracionadas, faltando mais esclarecimentos 118 

quando é por e-mail ou distorcido pelo whatsapp, e estimulou que os conselheiros tragam os 119 

questionamentos e as comunicações sejam reforçadas. O conselheiro Omar disse que os 120 

questionamentos do conselheiro Claudio fazem juz a instância democrática que é o Concamp, 121 

que vem sendo reforçada nesses últimos dois anos e que deseja que continue. A presidente 122 

argumentou que será importante trabalhar com os novos conselheiros a continuidade do uso de 123 

uma ferramenta para transmissão virtual, mesmo que estas voltem a acontecer de forma 124 

presencial, pois facilita a troca, a participação e o acompanhamento das reuniões pela 125 

comunidade, que acredita que o ganho que tivemos neste um ano e meio foi muito em função 126 

das reuniões serem virtuais. A conselheira Aline reforçou que a transmissão será importante para 127 

o acompanhamento das reuniões. A presidente questionou se havia o interesse de mais alguma 128 

manifestação, como não houve, a Presidente do Conselho, professora Patrícia Nogueira Hübler 129 

encerrou a quarta reunião extraordinária de dois mil e vinte um, agradecendo a presença de 130 

todos os conselheiros, às dez horas e trinta e sete minutos. E, para constar, eu, Nara Milbrath de 131 

Oliveira, secretária do Conselho de Campus, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, será 132 

assinada por mim e pelos presentes. Canoas, primeiro de julho de dois mil e vinte e um.  133 

Nara Milbrath de Oliveira _________________________________________________________ 

Patrícia Nogueira Hübler _________________________________________________________ 

Jaqueline Terezinha Martins Corrêa Rodrigues ________________________________________ 

Omar Júnior Garcia Silveira________________________________________________________ 

Claudio Enrique Fernández Rodríguez________________________________________________ 

Aline Martins Mesquita___________________________________________________________ 

Marcelo Gonçalves da Silva________________________________________________________ 

 


