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Conselho de Campus

ATA ORDINÁRIA Nº 06/2020

Aos quatro dias do mês de agosto de dois mil e vinte, na sala virtual: “Webconferência via

RNP”, com início às dez horas, foi realizada a 5ª Reunião Ordinária do Conselho de Campus do

Instituto Federal do Rio Grande do Sul – Campus Caxias do Sul, convocada pelo Presidente, Je-

ferson Luiz Fachinetto, com pauta conforme ordem de serviço nº 042, de 29 de julho de 2020.

Presentes: Presidente do Conselho de Campus: Jeferson Luiz Fachinetto; Representante do Se-

guimento Docente:  Lionara Fusari; Representante do Segmento Técnico-administrativo:  Pedro

Paulo Pereira. Ausentes: Representante do Seguimento Docente: Rachel Oliveira Nasser; Repre-

sentante do Segmento Discente: Rafael Eduardo da Silva. Expediente: O presidente Jeferson faz

a leitura das pautas. Em seguida, colocou para votação a aprovação a ata da 4ª reunião ordiná-

ria, do dia sete de julho: a ata foi aprovada por unanimidade. 1. Informes dos GT’s de Retoma-

da do Calendário Acadêmico e do Retorno seguro: o Presidente Jeferson informa que o GT Re-

torno Seguro concluiu suas atividades no dia 29 de julho, foi elaborado um documento que é o

protocolo para o retorno seguro do IFRS. Com a finalização do documento pelo GT central, o GT

Local planejará o retorno conforme proposta do GT central. Afirma que o GT central permite

que o Campus pode adotar medidas mais rigorosa, caso haja necessidade. A Conselheira Liona-

ra pergunta se ha alguma previsão para o retorno das atividades? O Presidente fala que no mo-

mento não há nenhuma previsão para o retorno das atividades. Conforme decisão do Consup

as atividades estão suspensas por tempo indeterminado. O GT Calendário Acadêmico elaborou

uma proposta baseada nos documentos dos 17 Campi, no dia 25 o GT apresentou o documento

para o Setor de Legislação e Normas da Reitoria, e também à PROEN. O GT apresentará o docu-

mento ao Consup na reunião do dia 06 de agosto. É a partir dessa apresentação que o Consup

definirá as ações para implantar as atividades letivas não presenciais. A Conselheira Lionara

expõe sua preocupação com relação a justificativa do trabalho dos docentes durante esse perí-

odo de pandemia. O Conselheiro Pedro pergunta quantos alunos se desvincularam da institui-

ção, do início da pandemia até o momento O Presidente responde que solicitou essa informa-

ção ao Setor de Ensino, mas que está sendo assinado de cinco a seis históricos por semana, de
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alunos que estão se transferindo para outras instituições. Então, a média de alunos que se des-

vincularam do instituto está entre 30 a 40 alunos. A Conselheira Lionara pergunta se as ativida-

des que estão sendo enviadas aos alunos podem ser computadas como atividades letivas O

Presidente responde que é necessário aguardar uma decisão do Consup, no caso de aprovação

das atividades letivas não presenciais, há possibilidade de as atividades que foram enviadas pu-

der ser computadas. 2. Definições do edital para a escolha dos Representantes do Segmento

da Comunidade Externa no Concamp: O Presidente Jeferson contextualiza os aspectos relevan-

tes em relação às definições do edital de escolha dos representantes do segmento da comuni-

dade externa, tais como: a publicação do edital, os candidatos interessados se inscrevem, e na

próxima reunião do conselho é feito o sorteio. O Presidente propõe que o prazo de inscrição

seja maior do que o prazo do edital anterior, de pelo menos 15 dias. A Conselheira Lionara de-

fende que o edital deve ser amplamente divulgado, inclusive aos pais dos alunos. Sugere ainda

um prazo de 15 a 18 dias. O Presidente Jeferson propõe a votação da publicação do edital para

escolha dos representantes do segmento da comunidade externa. A proposta foi aprovada por

unanimidade. O Conselheiro Pedro fala que poderia se solicitado ao Setor de Ensino que ajude

na divulgação do edital junto aos pais dos alunos, pois isso ajudaria na aproximação dos pais

com realidade do campus. O Presidente Jeferson concorda, pois segundo o que está estabeleci-

do no edital anterior, não há nenhum ponto que impeça a participação dos pais. Fala ainda que

não havendo nenhum candidato inscrito para representar a comunidade externa, pode ser en-

viado um ofício convidando representantes dos diferentes segmentos da comunidade externa.

O Conselheiro Pedro sugere, caso seja possível, que uma das cadeiras fosse reservada aos pais

de alunos e a outra cadeira que fosse ocupada por outro representante da comunidade exter-

na, pois segundo o Conselheiro a educação se faz com o pai presente. O Presidente Jeferson

concorda com o Conselheiro Pedro, e que futuramente essa ideia pode ser incluída no regimen-

to do Conselho. A Conselheira Lionara aponta que essa questão de reservar uma cadeira, no

conselho, aos pais de alunos, assim como os casos de vacância são motivos para se fazer uma

revisão no regimento do Conselho de Campus, e pergunta se há um tempo específico para

isso? O Presidente responde que o regimento não estabelece nenhum tipo de tempo para que
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se faça revisões, o que está previsto é para uma possível alteração a mesma deva ser aprovada

por 2/3 dos membros. Assuntos gerais: O Presidente Jeferson fala das bolsas de auxílio de Ensi-

no, Pesquisa e Extensão. Iniciou no final de julho a publicação dos editais, que no momento

está na fase de inscrição, pela grande quantidade de inscritos, os alunos estão interessados.

Que todos os projetos terão bolsistas. Porém, não haverá nenhuma atividade nas dependências

do Campus, todas as atividades serão remotas. Diante dessa situação, todos os responsáveis

pelos projetos foram consultados, e alguns declinaram acreditando que seus projetos não se

encaixam na modalidade remota. Por esse motivo, houve uma sobra de recursos tanto de capi-

tal como de custeio. Nos casos que há excedentes de custeios, se abre um edital complemen-

tar, mas como se está muito próximo do final do ano, não é mais viável a abertura de um edital

complementar, pois o prazo é muito curso para se desenvolver um projeto em poucos meses.

Sendo assim, o Presidente apresenta algumas sugestões para a utilização dos recursos exceden-

tes, tais como: fazer um pregão para aquisição de materiais de laboratório e para materiais di -

dáticos. Seria uma licitação de tomadas de preço, não tendo a obrigatoriedade de se comprar

tudo. Seria feito um levantamento com consulta para todas as áreas; outra opção é usar os re-

cursos excedentes para projeto indissociável, projetos esses que não têm recursos previstos,

tais como: Mostra IFTec ou Salão de Pesquisas, ambos na modalidade remota. O Conselheiro

Pedro pergunta sobre a estimativa de valores excedentes. O Presidente Jeferson aponta que os

valores excedentes foram: de bolsas 60.510,00 (sessenta mil, quinhentos e dez reais), de capital

23.000,00 (vinte e três mil) e de custeios 8.350,00 (oito mil, trezentos e cinquenta reais). A Con-

selheira Lionara pergunta sobre o critério que será adotado para fazer o levantamento de ne-

cessidades de cada área. O Presidente responde que a ideia é fazer uma licitação ampla para a

tomada de preços. Afirma que o Conselho pode definir que os recursos possam ser mais direci -

onados às áreas que são menos contempladas e as demais áreas podem utilizar os recursos

restantes. A Conselheira Lionara afirma que os critérios têm que ser bem fundamentados para

que não gerem comentários que uma área está sendo mais beneficiada que a outra. O Presi-

dente Jeferson afirma que após o levantamento com todas as áreas, será feito um filtro pela

equipe responsável pelo pregão, e que no final pode acontecer que nenhum fornecedor apre-
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sente interesse em participar do pregão. Que depois do processo todo for concluído, caso ne-

cessite, pode-se apresentar alguns critérios. Sobre os projetos indissociáveis, a Conselheira Lio-

nara pergunta se haverá público para realizar tal evento, na modalidade virtual. O Presidente

afirma que terá que ser feita uma divulgação que alcance tanto o público interno quanto o pú-

blico externo. Por fim, o Presidente Jeferson propõe a votação pela licitação de tomada de pre-

ço e fazer uma resolução para o excedente das bolsas a disposição dos projetos indissociáveis:

a proposta foi aprovada por unanimidade. Com o término das pautas, o Presidente Jeferson fi-

naliza a reunião agradecendo a participação de todos e todas. Nada mais havendo 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 arquivado no Gabinete da

Direção-Geral para consulta.

Jeferson Luiz Fachinetto – Presidente ________________________________

Luciano Batista da Conceição – Secretário_____________________________

Representantes docentes:

Lionara Fusari ____________________________________________________

Representante técnico-administrativo:

Pedro Paulo Pereira ______________________________________________

Página 4/4

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93


	Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul
	Campus Caxias do Sul


