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No dia vinte e três do mês de setembro de dois mil e vinte e um, às dez horas e três

minutos, realizou-se a décima Reunião Extraordinária do Conselho de Campus

(Concamp) do Campus Canoas do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia

do Rio do Sul (IFRS), via webconferência. A sessão foi convocada e presidida pelo

presidente substituto do Conselho, Jair Bruschi Junior, e secretariada pela servidora

Nara Milbrath de Oliveira. Além do presidente, estiveram presentes os conselheiros

representantes docentes titulares Cláudia Brum de Oliveira Fogliarini Filha e Claudio

Enrique Fernández Rodríguez; os conselheiros representantes técnicos administrativos

titulares Carlton Fernandes Preigschadt e Alexsandra Alves de Brito; a conselheira e o

conselheiro representantes titulares da comunidade externa Sabrine de Jesus Ferraz

Faller e Ernani Luís Daniel. Esteve presente como convidada a Coordenadora de

Pesquisa, Pós-graduação e Inovação do Campus Canoas, professora Cimara Valim de

Melo. Também estiveram presentes como ouvintes os servidores: Alexandre Tadachi

Morey, Angélica Rodrigues Machado Costa, Leila de Almeida Castillo e Vitor Secretti

Bertoncello. A reunião foi convocada com a seguinte pauta única: 1. Apreciação e

deliberação das propostas para professor visitante do Campus Canoas, de acordo

com o EDITAL Nº 70/2021 - DISTRIBUIÇÃO INTERNA DE VAGAS DE PROFESSOR

VISITANTE NO IFRS: Proposta 1- Pós-graduação e Inovação no Campus Canoas:

SocialTec e Gestão de projetos e inovação; Proposta 2- Professor visitante de Letras

no IFRS - Canoas: abrindo caminhos à #Tear e à pós-graduação em linguagens;

Proposta 3- Compartilhando conhecimentos a partir da prospecção e da gestão de

parcerias de projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação do Campus Canoas

com o setor produtivo local; Proposta 4- Atendimento educacional especializado para

estudantes do Campus Canoas e Proposta 5- Professor Visitante para o mestrado

PROFMAT. O presidente substituto do Conselho iniciou a reunião cumprimentando e

agradecendo a todos(as) pela disponibilidade para participação em mais uma reunião

extraordinária. Agradeceu ao servidor Vitor Bertoncelo, que nesta reunião é o

operador da sala da RNP e a servidora Nara de Oliveira, que está secretariando. Logo

em seguida, lembrou as regras de participação na reunião através de webconferência:



todos os microfones devem permanecer no silencioso; apenas Conselheiros(as) têm

direito à palavra; os(as) demais, ouvintes, apenas se manifestam se convidados(as) pela

Presidência do Conselho e a inscrição do(a) Conselheiro(a) para falar se dá pela

ferramenta “levantar a mão”, disponível clicando sobre o seu nome de usuário, definir

Status/Levantar a mão. Na sequência apresentou a pauta e passou-se à discussão da

mesma. Ordem do dia. 1. Apreciação e deliberação das propostas para professor

visitante do Campus Canoas, de acordo com o EDITAL Nº 70/2021 - DISTRIBUIÇÃO

INTERNA DE VAGAS DE PROFESSOR VISITANTE NO IFRS: Proposta 1- Pós-graduação e

Inovação no Campus Canoas: SocialTec e Gestão de projetos e inovação; Proposta 2-

Professor visitante de Letras no IFRS - Canoas: abrindo caminhos à #Tear e à

pós-graduação em linguagens; Proposta 3- Compartilhando conhecimentos a partir

da prospecção e da gestão de parcerias de projetos de pesquisa, desenvolvimento e

inovação do Campus Canoas com o setor produtivo local; Proposta 4- Atendimento

educacional especializado para estudantes do Campus Canoas e Proposta 5-

Professor Visitante para o mestrado PROFMAT. O presidente convidou a professora

Cimara Valim de Melo, Coordenadora de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação, para

defender a pauta e dar esclarecimentos, caso necessário. A professora Cimara

cumprimentou a todos(as) e disse que fica muito feliz, como Coordenadora de

Pesquisa, Pós-graduação e Inovação, por termos a oportunidade de aprovar um

número bastante significativo de propostas para professores visitantes, então fará uma

apologia a vinda de professores visitantes ao nosso Campus, pois pensa que é algo

essencial para auxílio em vários aspectos. Disse que o Edital nº 70/2021, que é o Edital

vigente para o qual as propostas serão enviadas, é o segundo edital da Reitoria do IFRS

para distribuição interna de vagas para professores visitantes. O primeiro foi lançado

em 2019, no qual duas propostas do Campus foram aprovadas e tivemos, por quase

dois anos, duas professoras visitantes. Uma professora na área de Gestão de Projetos e

Inovação, que contribuiu diretamente na pesquisa, inovação, habitats de inovação e na

implantação da Incubadora Tecnosocial do Campus, e a outra professora vinculada a

área de Letras, que contribui com a documentação e análise do curso de

pós-graduação lato sensu, que está em fase de aprovação, e também na editoração

científica da revista Tear, que demanda muito trabalho. Explicou que é uma

prerrogativa do Edital a aprovação das propostas pelo Concamp e que o prazo para o

envio das mesmas vai até o dia 27 de setembro. Ou seja, para que as propostas sejam

analisadas, avaliadas e ranqueadas a nível de IFRS é necessário primeiro a aprovação

deste Conselho, do contrário não irão concorrer neste Edital. Há um limite por campus,

estabelecido pelo Edital, de cinco propostas, número exato elaborado em nosso

Campus. A Cimara esclareceu que as propostas não são da mesma área, a primeira

proposta de Gestão de Projetos e inovação é renovação, a segunda proposta da área de

Letras também é renovação, a terceira é da área de Ciência da Computação, a quarta

proposta é da área de Educação e a quinta é da área da Matemática. Disse que é muito

interessante a diversidade das propostas e, se elas forem aprovadas, os professores

atuarão em diferentes necessidades e demandas, contribuindo nas ações do Campus e



no ensino, pois o professor visitante também precisa dá aula. Atualmente a atuação

das professoras contempla todos os objetivos do Edital 70/2021, que são: apoio a

programas de pós-graduação stricto sensu e lato sensu; auxílio em projetos e

programas de ensino, pesquisa e extensão; auxílio estudantil; execução de programas

de capacitação docente; viabilização de intercâmbio científico e tecnológico;

editoração e qualificação de periódicos científicos; implantação e consolidação de atos

de inovação e a formação de estudantes em diferentes níveis de ensino. A professora

concluiu reiterando a necessidade e a importância de termos professores visitantes no

Campus e se colocou à disposição para mais esclarecimentos. O presidente agradeceu

a professora Cimara pela participação e explicações e questionou os conselheiros se

gostariam de se manifestar, antes de iniciar a votação. O professor Claudio disse que,

embora a professora Cimara tenha colocado muito bem que a classificação e o mérito

das propostas é avaliado por um comitê de pesquisa, que o Concamp não precisa fazer

isso, o fato de ter cinco propostas do Campus e a possibilidade do Edital contemplar

cinco propostas por campi tranquiliza, por não ser necessário que o Concamp faça uma

avaliação mais criteriosa para eliminar alguma, o que no caso seria muito difícil. Sendo

assim, propôs que a votação das propostas fosse em bloco ao invés de ser feita

individualmente, para cada uma, e que o voto tivesse o registro nominal. Lembrou que

tivemos duas propostas contempladas no edital anterior, que fizemos um bom

trabalho, pois são dezessete propostas selecionadas para todo o IFRS e que vai ser

muito difícil contemplarmos as cinco propostas concorrendo com os outros dezesseis

campi, mas torce para que duas ou mais sejam selecionadas. O presidente disse que

foram preparadas votações individuais para as propostas, mas que concorda com os

argumentos do professor Claudio e que, se os demais também concordarem, será em

bloco. Não havendo discordância, encaminhou a votação para definir a forma do voto.

Em regime de votação: por unanimidade foi aprovado que o voto seja nominal,

conforme solicitado. Logo em seguida, pediu ao Vitor que organizasse a enquete para

votação das cinco propostas em bloco e explicou que o formato da Resolução, com a

aprovação do Concamp, já foi esclarecido com a Pró-reitoria de Pesquisa e esta será

única, contemplando todas as propostas do Campus. Em regime de votação: votaram a

favor das propostas os conselheiros Jair Bruschi Junior, Cláudia Brum de Oliveira

Fogliarini Filha, Claudio Enrique Fernández Rodríguez, Alexsandra Alves de Brito,

Carlton Fernandes Preigschadt, Sabrine de Jesus Ferraz Faller e Ernani Luís Daniel. As

cinco propostas para professores visitantes do Campus Canoas, de acordo com o

EDITAL Nº 70/2021, foram aprovadas por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, o

presidente substituto do Conselho, Jair Bruschi Junior, agradeceu novamente a

todos(as) e encerrou a décima reunião extraordinária de dois mil e vinte um, às dez

horas e quinze minutos. E, para constar, eu, Nara Milbrath de Oliveira, secretária do

Conselho de Campus, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada por

mim e pelos presentes. Canoas, vinte e três de setembro de dois mil e vinte e um.

Nara Milbrath de Oliveira __________________________________________________



Jair Bruschi Junior________________________________________________________

Cláudia Brum de Oliveira Fogliarini Filha ______________________________________

Claudio Enrique Fernández Rodríguez ________________________________________

Alexsandra Alves de Brito __________________________________________________

Carlton Fernandes Preigschadt  _____________________________________________

Sabrine de Jesus Ferraz Faller_______________________________________________

Ernani Luís Daniel________________________________________________________


