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Conselho de Campus

ATA ORDINÁRIA Nº 02/2020

Aos cinco dias do mês de maio de dois mil e vinte, na sala virtual: “Webconferência via RNP”,

com início às dez horas, foi realizada a 2ª Reunião Ordinária do Conselho de Campus do Institu-

to Federal do Rio Grande do Sul – Campus Caxias do Sul, convocada pelo Presidente, Jeferson

Luiz Fachinetto, com pauta conforme ordem de serviço nº 026 de 30 de abril de 2020. Presen-

tes: Presidente do Conselho de Campus: Jeferson Luiz Fachinetto; Representantes do seguimen-

to docente: Rachel Oliveira Nasser e Lionara Fusari; Representante do segmento técnico-admi-

nistrativo: Pedro Paulo Pereira; Representantes do segmento discente: Rafael Eduardo da Silva.

Ausente:  Representante do segmento técnico-administrativo: Taiane Lucas Pontel; Represen-

tante do segmento discente: Silvana Goulart; Representantes do segmento da comunidade ex-

terna: Lucas Guarnieri e Luis Augusto da Rosa Cabral. Inicialmente, o Presidente saúda os/as

Conselheiros (as); logo em seguida, faz algumas combinações para facilitar a fluidez da reunião

na modalidade virtual através da ferramenta “Webconferência via RNP”, tais como: desligar as

câmeras para não saturar o sistema, não interromper quem está com a palavra, para requerer a

palavra deve utilizar o “chat”, após cada tema apresentado será concedido um espaço para que

os Membros do Conselho se manifestem. Como a utilização do recurso “Webconferência via

RNP”, ferramenta oficial do IFRS, não está prevista no Regimento do Conselho do Campus, o

Presidente propôs a sua validação, na votação todos os presentes votaram favoráveis à valida-

ção da referida ferramenta. Expediente: O presidente Jeferson faz a leituras das pautas. Pautas:

1. Validação do recurso de “webconferência” para reuniões do CONCAMP enquanto durarem

as restrições às atividades presenciais em função da Pandemia de Covid-19,  aprovada por

unanimidade; 2. Aprovação da ata anterior (reunião 03/03/2020), aprovada por unanimidade;

3. Validação do calendário de reuniões do CONCAMP, a Conselheira Rachel fala sobre a impor-

tância de conciliar os horários das reuniões do Conselho e das aulas, assim como foi acordado

na reunião de dezembro de 2019. O Jeferson comenta que não encontrou a ATA da última reu-

nião de 2019 e que possivelmente a Direção de Ensino não sabia e/ou não foi comunicada so -

bre a decisão de conciliar os horários de aula dos Conselheiros com as respectivas reuniões. O
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Rafael destaca que as reuniões do CONSUP acontecem na terça-feira, mais especificamente na

última terça-feira de cada mês. Por fim, ficou definido que as reuniões serão realizadas nas pri-

meiras terças-feiras de cada mês, às 10 horas, aprovada por unanimidade. E que a ATA da últi-

ma reunião de 2019 deverá ser resgatada para passar por aprovação do Conselho; 4. Relato so-

bre as decisões no âmbito do IFRS no período da Pandemia , o Presidente Jeferson faz alguns

apontamentos referentes as decisões que estão sendo tomadas, e que as mesmas são válidas

para todos os campi, sendo que a principal finalidade destas é manter a unidade. A Conselheira

Rachel fala sobre a importância da comunidade contribuir nas tomadas de decisões, que é ne-

cessário definir canais de comunicação no Campus e que as decisões devem ser pautadas no

diálogo. O Conselheiro Pedro fala sobre os questionamentos e anseios por parte dos servidores

do seguimento técnico-administrativo, que questiona a falta de transparência do RH da Reito-

ria, tais como: o desconto do vale-transporte na folha de pagamento, que as decisões estão

sendo tomadas de modo monocrático, que tem servidores com progressões que podem ser

prejudicados pois o RH Campus Caxias não está atendendo as demandas em tempo hábil. O Je-

ferson aponta que o posicionamento da DGP é que será garantido, nesse período de isolamen-

to, todos os direitos adquiridos dos servidores, e que os pagamentos serão efeitivados de for-

ma retroativos. A Conselheira Rachel fala das progressões dos servidores, que tem um projeto

de lei no Senado que inviabiliza tais  progressões, que deve haver maior prioridade nos proces-

sos de progressões dos servidores por parte da DGP/Reitoria; 5. Relato sobre as ações do Cam-

pus Caxias do Sul na prevenção e combate a Pandemia de Covid-19, O Jeferson fala da criação

do Comitê Central para acompanhar noticiários, comunicados do Ministério da Saúde e Minis-

tério da Educação. Que os Comitês locais estão mais focados em ações assistenciais. Que em

maio, a Reitoria criará um Comitê que projetará ações após o período de isolamento. A Exten-

são está trabalhando em um projeto de solidariedade. A Conselheira Rachel fala sobre a criação

do comitê, do seu entendimento sobre o mesmo, questiona a ausência de representantes dos

seguimentos Docente e Discente na composição do Comitê Local. O Presidente explica que o

Comitê foi criado às pressas. O Conselheiro Rafael traz o questionamento de alguns discentes,

referente à participação dos alunos no Comitê Local. A Conselheira Rachel fala sobre o calendá-
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rio das atividades do mestrado em rede, e da necessidade de buscar saber a real situação do

curso a fim informar o Conselho Superior. O Presidente Jeferson fala que foi criado um Grupo

de Trabalho que está debatendo as questões do Ensino, que o professor Felipe Medeiros está

representando o Campus Caxias do Sul, que será solicitado um relato do que está acontecendo

no GT ao professor Felipe. Assuntos gerais: O Presidente Jeferson fala sobre o Plano de Ação de

2020, que não haverá contingenciamento, que haverá recursos para manter os contratos per-

manentes. O orçamento de 2020 está dividido em duas partes: 60% do orçamento já está dis-

ponível e os 40% está vinculado a uma autorização de crédito suplementar feita pelo Congres-

so, e que ainda não foi feita até o momento. Todavia, foi disponibilizado um recurso menor do

que estava previsto. Portando, deverá ser feito um ajuste do Plano de Ação de 2020. Foi coloca-

do em votação sobre a necessidade de fazer uma reunião extraordinária para deliberar sobre o

referido ajuste. A realização da reunião extraordinária foi aprovada por unanimidade para o dia

06 de maio, às 11 horas. A Conselheira Rachel sugestiona, em caso de indisponibilidade do re-

curso “Webconferência via RNP”, a possibilidade de realizar a reunião via “Google Meet”, pois

alguns setores do  Campus está utilizando este recurso. A Rachel fala também sobre quórum

que está “bem apertado”, pois tem alguns conselheiros que não estão participando, e se há

possibilidade, em caso de vacância, de lançar um edital para compor o Conselho até setembro,

prazo que finaliza a vigência do atual Conselho. O Presidente Jeferson fala sobre a necessidade

de verificar as Atas anteriores para atualizar a lista dos membros conselheiros, e se haverá ne-

cessidade de publicação de algum edital. Com o término das pautas, o Presidente comenta que

será enviado, ainda no dia 05 de maio, a Ordem de Serviço referente a convocação para a reu-

nião extraordinária e os demais documentos relativos ao ajuste do Plano de Ação de 2020. E fi-

naliza a reunião às 12h11min, agradecendo a participação de todos e todas. Nada mais haven-

do a constar eu, Luciano Batista da Conceição, lavrei a presente ata, que após aprovada será as-

sinada por mim e pelos conselheiros presentes. O registro de áudio desta reunião está arquiva-

do no Gabinete da Direção-Geral para consulta.

Jeferson Luiz Fachinetto – Presidente ________________________________

Luciano Batista da Conceição – Secretário_____________________________
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Representantes docentes:

Rachel Oliveira Nasser ____________________________________________

Lionara Fusari          _______________________________________________

Representante técnico-administrativo:

Pedro Paulo Pereira ______________________________________________

Representantes discentes:

Rafael Eduardo da Silva ____________________________________________
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