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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 07/2021

No dia dezenove do mês de agosto de dois mil e vinte e um, às dez horas, realizou-se a

sétima 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 pela presidente do Conselho,

professora Patrícia Nogueira Hübler, e secretariada pela servidora Nara Milbrath de

Oliveira. Além da presidente, estiveram presentes os conselheiros representantes

docentes titulares Cláudia Brum de Oliveira Fogliarini Filha, Claudio Enrique Fernández

Rodríguez e, a representante docente suplente, Naiara Greice Soares; os conselheiros

representantes técnicos administrativos titulares Carlton Fernandes Preigschadt e

Alexsandra Alves de Brito; os conselheiros representantes discentes titulares Paulo

Ricardo Fontoura e Natália Fagundes de Jesus; a conselheira representante da

comunidade externa titular Sabrine de Jesus Ferraz Faller. Esteve presente, como

convidado, o coordenador do Curso Superior de Tecnologia em Automação Industrial,

Emílio Rodolfo Arend. Também estiveram presentes como ouvintes os servidores:

Augusto Alexandre Durgante de Mattos, Jair Bruschi Junior, Julio Moisés da Silva, Jean

Carlos Esperança e Otávio Simões Mano. A reunião foi convocada com a seguinte pauta

única: 1. Apreciação e deliberação sobre a solicitação de realização de aulas práticas

presenciais no campus Canoas, de dois professores do curso Superior de Tecnologia

em Automação Industrial, de acordo com a Instrução Normativa nº 06/2021. A

presidente do conselho iniciou a reunião cumprimentando e agradecendo a

participação de todos(as). 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, não havendo solicitação de alterações no item da pauta pelos

conselheiros, passou-se para discussão. Ordem do dia. 1. Apreciação e deliberação



sobre a solicitação de realização de aulas práticas presenciais no campus Canoas, de

dois professores do curso Superior de Tecnologia em Automação Industrial, de

acordo com a Instrução Normativa nº 06/2021. A professora Patrícia explica, que toda

documentação foi anexada ao processo e encaminhada à apreciação da Comissão Local

de Prevenção e Monitoramento da Covid 19 para emissão de parecer. Este parecer foi

favorável em função das condições sanitárias atuais do município e do número de

estudantes que realizariam as aulas práticas. Disse ainda que toda condução da

solicitação foi realizada pela coordenação do curso seguindo todos os trâmites,

conforme prevê a Instrução Normativa nº 06/2021. O coordenador do curso, professor

Emílio, agradeceu à Comissão Local da Covid 19, por ter se organizado rapidamente

para dar o parecer, e aos membros do Concamp. Seguiu sua fala informando que, na

reunião do colegiado, os professores solicitantes relataram como serão as aulas e o

cumprimento dos protocolos em relação à prevenção da Covid 19. Destacou que portas

e janelas estarão abertas e os aparelhos de ar condicionado ligados para troca de ar no

ambiente, além disso, as mesas e equipamentos serão higienizados antes e depois das

aulas práticas. O coordenador observou que os laboratórios têm capacidade para 24

pessoas, porém estarão presentes no máximo 6 estudantes, o que permitirá o

distanciamento de dois metros entre os mesmos. A professora Cláudia elogiou a

iniciativa corajosa dos colegas de enfrentarem a papelada para poder dar aula prática

de laboratório e perguntou se o Campus fornecerá as máscaras pff2 para os

estudantes, considerando como um EPI. A professora Patrícia respondeu que não serão

fornecidas máscaras pff2 para os estudantes, neste momento, que realizaram um

estudo e que as máscaras cirúrgicas atendem a prevenção, sendo mais seguro sobrepor

a máscara que o estudante já estará utilizando com a máscara cirúrgica, do que ficar

retirando para uso de outra, portanto serão fornecidas as máscaras cirúrgicas

descartáveis já disponíveis no campus para os alunos e os face shield para os

professores. Outro motivo apontado pela presidente foi a logística para aquisição das

máscaras pff2. O professor Claudio disse que o segmento docente entende que, em

função das métricas usadas, é adequado no momento aceitar e aprovar o pedido dos

colegas professores, quanto à realização de aulas práticas nos laboratórios.

Testemunhou como colega, que a disciplina do professor Otávio é totalmente prática,

que são vinte semanas de aulas com a bancada aberta, que é impossível adaptar para o

trabalho remoto, que em outras disciplinas tem-se um percentual menor de atividades

práticas ou que podem ser adequadas e adaptadas para simulações remotas. Pontuou

que a necessidade é muito evidente nas disciplinas que estão solicitando aulas

presenciais e que, ao fazerem um balanço entre benefícios e riscos, sem desconhecer

que os riscos ainda existem, entendem que os benefícios de ter as atividades práticas,

pontualmente nestas duas disciplinas, superam os riscos, por isso o voto é favorável ao

pedido dos colegas. Não havendo mais manifestações dos conselheiros, passou-se para

a votação. Em regime de votação: A solicitação de realização de aulas práticas

presenciais no campus Canoas, da disciplina Práticas de Sistemas de Controle,



ministrada pelo professor Augusto Alexandre Durgante de Mattos, e da disciplina

Sistemas de Automação III, ministrada pelo professor Otávio Simões Mano, do curso

Superior de Tecnologia em Automação Industrial, foi aprovada por unanimidade. A

presidente constatou que o professor Otávio estava presente na reunião e solicitou que

comunicasse aos estudantes que, à noite, teriam aula prática no campus,em seguida

lembrou aos conselheiros que terão outras solicitações como esta para deliberar,

porque a IN prevê que a realização de aulas práticas neste momento, assim como a

disponibilização de espaços, seja deliberada pelo Concamp. Nada mais havendo a

tratar, a presidente do Conselho, professora Patrícia Nogueira Hübler, encerrou a

sétima reunião extraordinária de dois mil e vinte um, agradecendo a presença de todos

os conselheiros, às dez horas e dez 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, dezenove de agosto de

dois mil e vinte e um.
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