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Conselho de Campus

ATA ORDINÁRIA Nº 05/2020

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

com início às dez horas, foi realizada a 4ª 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 034, de 30 de junho de 2020. Pre-

sentes: Presidente do Conselho de Campus: Jeferson Luiz Fachinetto; Representantes do segui-

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

administrativo: Pedro Paulo Pereira; Representantes do segmento discente: Rafael Eduardo da

Silva. Ausente: Representante do segmento técnico-administrativo: Taiane Lucas Pontel; Repre-

sentante do segmento discente: Silvana Goulart; Representantes do segmento da comunidade

externa: Lucas Guarnieri e Luis Augusto da Rosa Cabral. Expediente: O presidente Jeferson faz a

leitura das pautas. Em seguida, colocou para aprovação as atas da última reunião ordinária de

2019 e da reunião ordinária, realizada no dia 02 de junho de 2020. As duas atas foram aprova-

das por unanimidade. Após a aprovação das atas, o Presidente Jeferson faz alguns apontamen-

tos sobre a pauta a ser apreciada:  Apreciação da proposta de Implementação de Atividades

Letivas Não Presenciais – IFRS/Campus Caxias do Sul. Comenta que esta demanda surge a par-

tir de uma reunião do Consup, realizada no dia 23 de junho de 2020, que foi deliberado na refe-

rida reunião delegar a um GT, já constituído (denominado Retomada do Calendário Acadêmi-

co), para que apresente em um prazo de 30 dias ao Consup uma proposta de regulamentação

de atividades letivas não presenciais. Também foi deliberado nessa reunião, um prazo de 15

dias para cada Campus apresentar suas considerações e possíveis propostas baseadas em suas

realidades e impedimentos locais. O GT Retomada do Calendário Acadêmico deverá unificar as

propostas enviadas de cada campus, e essa proposta unificada será submetida à apreciação do

Consup. No Campus Caxias, o atendimento à deliberação do Consup inicia com o ofício nº 019,

de 25 de junho de 2020 e de uma Ordem de Serviço nº 033, de 25 de junho de 2020, onde se

propõe fazer um regramento básico para esse processo de construção desse documento con-

tendo a proposta do Campus Caxias, observando procedimentos inerentes à instituição, com a
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possibilidade de participação de todos os segmentos. Os procedimentos iniciaram no dia 25 de

junho, com reuniões conduzidas pela Direção de Ensino com a participação dos três segmen-

tos: Docente, Discente e Técnico Administrativo. Além de um canal para obter algumas conside-

rações da Comunidade Externa. O resultado do procedimento foi submetido ao Concamp, atra-

vés da solicitação de inclusão de pauta, pela Direção de Ensino. O Presidente Jeferson solicita

aos membros do conselho que façam uma menção a respeito da proposta elaborada pelo Cam-

pus, pelo esforço e engajamento da Comunidade do Campus Caxias. A Conselheira Rachel des-

taca a importância do esforço dos colegas que se preocuparam em conduzir todo o processo de

elaboração da proposta. Em seguida, fala sobre a ata nº 16, da última reunião ordinária de

2019, que foi enviada às 19h do dia anterior à reunião, que encontrou muitos erros e partes

que não ficaram bem compreendidas. E propõe fazer uma verificação e a possibilidade de apro-

var por e-mail posteriormente. O Presidente Jeferson fala que a ata mencionada já foi aprovada

e concede um espaço para que os demais conselheiros se manifestem sobre a necessidade de

se fazer alterações na redação da ata em questão. O Secretário Luciano fala que a ata foi escrita

com base na gravação da reunião, que os trechos que não ficaram bem compreendidos são ine-

rentes ao áudio. Aponta ainda que não participou da reunião, e isso tornou a redação mais

complexa. O Presidente Jeferson fala que a ata foi resgatada por solicitação do Conselho. Como

não houve manifestação dos demais conselheiros sobre a proposta de alteração da redação, a

ata não sofrerá nenhuma alteração. O Presidente retoma a pauta da proposta das atividades le-

tivas não presenciais, pois a mesma deve ser apreciada pelo conselho. E concede espaço para

que os demais conselheiros se manifestem. A Conselheira Lionara aponta que a proposta final

não será a que está sendo aprovada pelo conselho, e que portanto defende que seja feito o en-

vio da proposta, conforme foi elaborada. O Conselheiro Rafael fala que compartilha do posicio-

namento da Conselheira Lionara, aponta que a proposta elaborada pela Comunidade do Cam-

pus Caxias é bem valiosa, e que a mesma auxiliará o GT de Retomada do Calendário Acadêmi-

co. Pergunta se é possível enviar o documento aos alunos após a apreciação e aprovação da

proposta pelo Conselho, pois os docentes e os técnico administrativos receberam, enquanto os

alunos não receberam. O Presidente Jeferson responde que é possível sim enviar o documento
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aos alunos. A Conselheira Rachel ressalta que é importante frisar, aos alunos, que essa propos-

ta é um documento do Campus Caxias, e que a partir dele haverá uma elaboração de um docu-

mento institucional, evitando assim que os alunos façam alguma confusão. Afirma, ainda, que o

processo de construção do documento foi muito bem conduzido, a metodologia utilizada foi

democrática, possibilitando a participação de todos os níveis, que a proposta foi uma constru-

ção coletiva. O Presidente Jeferson concede a palavra ao Conselheiro Pedro para que se mani-

feste sobre a pauta. O Conselheiro Pedro faz três considerações sobre o documento: a primeira,

é que foi uma construção coletiva, onde todos tiveram a oportunidade de fazer suas contribui-

ções, foram ouvidos; a segunda, que todos tiveram o cuidado de construir um documento bem

fundamentado; e a terceira, que houve uma preocupação de oferecer a melhor ferramenta aos

alunos, que isso auxiliará na manutenção da qualidade do ensino. O Presidente Jeferson fala

que todo esse processo coletivo é importante, pois possibilitará que o servidor tenha um posi-

cionamento diante da situação atual. Antes de colocar a proposta em votação, o Presidente Je-

ferson pergunta se algum Conselheiro quer se manifestar. A Conselheira Lionara destaca que

esse processo de construção conjunta já é uma implementação do que foi proposto fazer pela

gestão atual, que gerir em tempos normais é um desafio, e em tempos de crise é mais ainda.

Por isso, considera bastante louvável o trabalho que está sendo desenvolvido. O Presidente Je-

ferson propõe que seja votado o documento apreciado: o Conselho aprova por unanimidade o

documento apreciado, sem alteração.  Assuntos gerais:  O Presidente Jeferson lembra que na

reunião anterior, conforme consta em ata, que seria feita uma análise sobre a perda de manda-

to de conselheiros que não estão frequentando as reuniões. O Secretário Luciano fez o levanta-

mento, via planilha eletrônica, e enviado por e-mail aos Conselheiros. O Presidente faz a leitura

do Regimento do Conselho, no artigo nº 9 O comparecimento dos membros titulares do Conse-

lho às sessões, salvo motivo justificado, é obrigatório e prefere a qualquer atividade da Institui-

ção, no § 1º O membro titular do Conselho que dele não for componente nato, perde o manda -

to se faltar, sem motivo justificado, a 3 (três) sessões ordinárias consecutivas ou 6 (seis) interca-

ladas no período de 12 meses. Depois da leitura do trecho do Regimento, o Presidente sugere

que seja encaminhada a emissão de uma nova portaria com a exclusão dos membros que não
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estão participando das reuniões em período igual ou superior estabelecido no Regimento. A

Conselheira Lionara fala que é pertinente a emissão de uma nova portaria, devendo também

informar os Conselheiros sobre a perda do mandato. O Presidente Jeferson fala que assim que

a nova portaria for emitida, o Secretário Luciano avisará aos Conselheiros sobre a perda do

mandato, e menciona os Conselheiros em questão: Lucas Guarnieri e Luis Augusto da Rosa Ca-

bral (representantes da Comunidade Externa); Silvana Goulart (representante do Segmento Dis-

cente); e Taiane Lucas Pontel (representante do segmento técnico-administrativo). O Conselhei-

ro Pedro faz uma observação com relação a servidora Taiane, o Conselheiro afirma não saber se

a Conselheira deveria ser excluída, pois inclusive já foi discutido em reuniões anteriores do

Concamp, se ela estando afastada para qualificação poderia participar das reuniões, inicialmen-

te a Conselheira tinha a intenção de participar, mas houve uma manifestação da Reitoria que

ela estando afastada para qualificação não poderia participar das reuniões. Informa ainda, que

os demais Conselheiros mencionados eram suplentes, e que os mesmos pediram para sair. O

Presidente Jeferson comenta que este caso, de servidor afastado não poder participar das reu-

niões não consta no Regimento, e portanto o Conselho pode deliberar sobre o assunto. A Con-

selheira Rachel comenta que o segmento técnico-administrativo está sem suplente. O Conse-

lheiro Pedro confirma que realmente o segmento técnico-administrativo está sem suplente, e

relata que demandou sobre esse assunto com o Gabinete no ano passado (2019), que o seg-

mento técnico-administrativo não estava com a representação completa, porém o assunto foi

postergado. A Conselheira Rachel defende que a servidora Taiane justificasse na secretaria sua

ausência motivada pelo afastamento para qualificação, e com isso o mandato dela fosse manti-

do. E nesse caso, que o quadro de suplente estivesse completo, o suplente assumiria enquanto

a Conselheira Titular estiver afastada. Defende também que se o Conselheiro perde o mandado

por não justificar suas ausências nas reuniões, que fosse lançado um edital complementar para

suprir o quadro de conselheiros, com a finalidade de não prejudicar a representatividade de ne-

nhum segmento. O Conselheiro Pedro afirma que tendo só um conselheiro no segmento téc-

nico-administrativo a representatividade fica prejudicada. E Fala que o maior problema está no

Regimento, pois existe uma lacuna, não há uma possibilidade de promover outros candidatos
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que foram votados que ficaram fora da  lista de titular e suplente. E volta a afirmar que a servi -

dora Taiane não está participando por falta de vontade, mas por orientação da Reitoria, por es-

tar afastada para qualificação. A Conselheira Lionara comenta que se a servidora Taiane está

justificada para se ausentar das reuniões, isso poderá impedir que outro servidor assuma essa

vaga. E concorda que há uma lacuna no Regimento, que é preciso incluir no Regimento procedi-

mentos para os casos de afastamento. O Presidente Jeferson faz algumas ponderações sobre o

caso da Conselheira Taiane, que suas ausências são justificadas por uma orientação da Reitoria,

que a DGP faz esse apontamento que servidor afastado não pode participar das atividades re-

gulares do Campus, e que apesar de não haver nenhuma previsão sobre este caso no regimen-

to, é possível ter dois entendimentos: a perca do mandato do Conselheiro que não puder parti-

cipar ou manutenção do mandato, justificando a ausência por estar afastada para qualificação.

No regimento, prever que o Presidente do Conselho pode se manifestar diante de casos omis-

sos, no artigo 52 Os casos omissos e as dúvidas suscitadas na aplicação deste Regimento Inter-

no de Câmpus serão dirimidos, no que couber, pelo Presidente do Conselho, ouvido, conforme

o caso, o plenário do Concamp. O Presidente propõe então que o caso da Conselheira Taiane

seja colocado em votação: manter o mandado da Conselheira Taiane ou não. A Conselheira Ra-

chel comenta que quando foi participar da campanha no processo eleitoral, decidiu se afastar

do Conselho, se manifestou pelo afastamento através de um ofício encaminhado ao Gabinete.

Portanto, a Conselheira defende que o Gabinete solicite uma justificativa da Conselheira Taiane

de um afastamento temporário. O Presidente Jeferson solicita ao Secretário Luciano que solici-

te a manifestação da Conselheira Taiane sobre a permanência no Conselho. O Conselheiro Pe-

dro defende que a Conselheira Taiane não precisa fazer justificativa, pois ela já fez na época que

o assunto estava em pauta. O Conselho é favorável a permanência da Conselheira Taine no

Conselho.  A Conselheira será consultada sobre seu interesse de permanecer ou não como

membro do Conselho. O Presidente do Conselho comenta sobre a validade do mandato dos

Conselheiros do segmento interno, que terminará no dia 13 de setembro de 2020, e que 20 dia

antes deveria haver a eleição dos novos Conselheiros. Porém, com a situação da pandemia esse

processo deverá ser regrado, que no início do mês de agosto a comissão eleitoral irá prever o
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regramento de eleição por meio digital. Fala sobre a recomposição que não está prevista no re-

gimento, mas é possível fazer um debate para alterar o regimento. No regimento está previsto

que quando um segmento perde sua representatividade é possível fazer uma recomposição,

como é o caso da Comunidade Externa. O Presidente propõe ao Conselho a antecipação do edi-

tal de composição do segmento da Comunidade Externa, que o processo digital seria conduzido

pela Secretaria do Conselho e submetido à apreciação do Conselho na próxima reunião. O Con-

selho manifestou favorável à antecipação do edital que regrará a recomposição do segmento

da Comunidade Externa. A Conselheira Lionara solicita ao Presidente do Conselho mais infor-

mações sobre a eleição dos novos Conselheiros. O Presidente Jeferson comenta que até o mo-

mento não existe nenhum processo de eleição à distância no IFRS. Mas há a compreensão que

os mandatos não serão prolongados e que o processo eleitoral pode acontecer de forma remo-

ta. Todavia, esse regramento levará algum tempo. Não havendo mais manifestações dos Conse-

lheiros, o Presidente informa que o documento aprovado na presente reunião será encaminha-

do ao GT central de Retomada do Calendário Acadêmico.  Com o término das pautas, o Presi-

dente Jeferson finaliza a reunião agradecendo a participação de todos e todas. Nada mais ha-

vendo a constar eu, Luciano Batista da Conceição, lavrei a presente ata, que após aprovada será

assinada por mim e pelos conselheiros presentes. O registro de áudio desta reunião está arqui-

vado no Gabinete da Direção-Geral para consulta.

Jeferson Luiz Fachinetto – Presidente ________________________________

Luciano Batista da Conceição – Secretário_____________________________

Representantes docentes:

Rachel Oliveira Nasser ____________________________________________

Lionara Fusari          _______________________________________________

Representante técnico-administrativo:

Pedro Paulo Pereira ______________________________________________

Representantes discentes:

Rafael Eduardo da Silva ____________________________________________
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