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Conselho de Campus

ATA EXTRAORDINÁRIA Nº 07/2020

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

RNP”, com início às dez horas, foi realizada a 2ª Reunião Extraordinária do Conselho de Cam-

pus do Instituto Federal do Rio Grande do Sul –  Campus Caxias do Sul, convocada pelo Presi-

dente, Jeferson Luiz Fachinetto, com pauta conforme ordem de serviço nº 045 de 11 de agosto

de 2020. Presentes: Presidente do Conselho de Campus: Jeferson Luiz Fachinetto; Representan-

tes do seguimento docente: Rachel Oliveira Nasser e Lionara Fusari; Representante do segmen-

to técnico-administrativo:  Pedro Paulo Pereira;  Representante do segmento discente: Rafael

Eduardo da Silva. Participantes convocados: Gabriela de Oliveira Borges, Jocianne Giacomuzzi

Pires (CPPE) e Tatiele Bolson Moro (Coordenadora de TI). Expediente: O Presidente Jeferson

saúda os presentes (conselheiros e as servidoras convocadas). 1. Validação do Processo Eleito-

ral Remoto no Campus Caxias do Sul: Em seguida, justifica a necessidade e urgência de convo-

car a reunião extraordinária, pois o mandato do Conselho atual termina no dia 13 de setembro,

e para cumprir os prazos estabelecidos no regimento do Conselho de Campus, se fez necessário

fazer a convocação. Que em tempos normais, se indica a necessidade de eleição para a Comis-

são Permanente do Processo Eleitoral, e esta conduz o processo. Todavia, não estamos em tem-

pos normais. A Conselheira Rachel pergunta sobre a ata da reunião anterior, pois a mesma não

foi enviada por e-mail, e como não estava presente na última reunião. O Presidente Jeferson

explica que a ata da reunião anterior será apreciada na próxima reunião ordinária. Que nas reu-

niões extraordinária o expediente não é o mesmo que nas reuniões ordinárias. Enquanto a or-

dinária inicia com a apreciação da(s) ata(s), a extraordinária inicia com a pauta do dia. Depois

da explicação, o Presidente Jeferson continua a contextualização sobre a necessidade da reuni-

ão para debater os novos protocolos e procedimentos para realização da eleição do Conselho

de Campus. Fala que a aprovação das pautas pelo Conselho, possibilitará a realização de eleição

de outros setores do Campus. Faz referência ao artigo 30, do Regimento Complementar do

Campus Caxias do Sul: “O voto para a escolha dos representantes, cargos e funções estabeleci-

das neste Regimento será de caráter facultativo, direto, secreto não podendo ser efetuado por
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correspondência ou por procuração”. Defende que o sistema que for adotado deve ser robusto,

e que esteja de acordo com os princípios descritos no artigo mencionado acima. Explica que na

Reitoria ainda não tem nenhuma comissão responsável por esses procedimentos, diante disso

buscou-se outros  Campi que já realizaram o processo eleitoral remoto. Foi verificado que o

Campus de Rio Grande tem o sistema mais robusto e confiável, esse sistema vem sendo utiliza-

do desde 2012. Em seguida, o Presidente Jeferson cede a palavra para a Coordenadora de TI,

Tatiele Bolson Moro, para que explique os aspectos mais técnicos do sistema. A Tatiele explica

que o sistema, por estar funcionando desde 2012, já passou por várias validações. Informa que

os Campi de Erechim e de Farroupilha já utilização o sistema. Pelo sistema ser bem intuitivo, os

alunos não terão dificuldades para utilizá-lo. Portanto, o sistema é o mais viável para ser utiliza-

do no processo eleitoral do Conselho de Campus, pois os prazos são curtos para criar um siste-

ma do zero. O Presidente Jeferson fala das informações trocadas com o Diretor-Geral do Cam-

pus de Rio Grande, campus que criou o sistema remoto. E que haverá uma cooperação entre os

dois Campi para realizar o processo eleitoral do Campus Caxias. Que no final da eleição o siste-

ma emitirá um relatório com o resultado da eleição. A Conselheira Lionara pergunta sobre a ga-

rantia do voto único, se será por cpf, ou número de matrícula? A Tatiele responde que o acesso

ainda será definido depois de uma conversa com o pessoal da CPPE. Que no momento que se

estar dentro do sistema, será fornecido um link, que depois do voto, o link fica bloqueado para

nova votação. A Conselheira Rachel pergunta ao Jeferson como está a situação de outros Cam-

pi que os mandatos estão vencendo, se esses Campi estão achando mais adequado prolongar o

mandato ou fazer eleição pelo sistema remoto? Fala também do problema de prolongar o man-

dato do atual Conselho, pois tem cadeiras que não estão sendo ocupadas, que tem represen-

tantes que já declinaram, e há tempos que existem postos vazios. Aponta que há uma falha no

regimento, pois o quórum é dado pelas cadeiras ocupadas, e isso gera um desequilíbrio na re-

presentatividade, como por exemplo o segmento da comunidade externa que não tem nenhum

representante; no segmento discente tem só um aluno; e no segmento técnico-administrativo

tem só um técnico. Observando, ainda, que os representados não têm culpa pelos seus repre-

sentantes terem declinados. Pergunta como será feita a divulgação desse processo eleitoral,
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destacando que muitos alunos e até servidores não têm acesso à internet; questiona se a elei-

ção da comunidade externa será feita pelo mesmo sistema. Sobre a última pergunta, o Presi-

dente Jeferson responde que na última reunião ordinária foi definido que seria publicado um

edital, ainda no dia de hoje (14), nos mesmos moldes dos processos de escolhas dos anos ante-

riores, e na próxima reunião do Concamp será feito o sorteio dos candidatos inscritos, que indi-

cará os representantes da comunidade externa. Sobre a extensão de mandatos, nenhum Até o

momento, nenhum Campus adotou a prática de prolongar o mandato do seu conselho, pois

não está previsto no regimento. Sobre a publicidade do processo eleitoral, responde que serão

utilizados os meios de comunicação institucional, tais como: site, e-mail. A Conselheira Lionara

fala sobre o prolongamento de mandatos, citando o artigo 4º, do regimento interno do Conse-

lho de Campus: “Os membros do Conselho de Câmpus terão mandato de 02 (dois) anos, permi-

tida uma recondução, por igual período, para o período imediatamente subsequente.“ E pede

esclarecimento, no caso de haver correlação de prolongamento de mandato e recondução. O

Presidente Jeferson responde que a recondução referida no artigo 4º é quando um conselheiro

se candidata para concorrer a outro mandato, e vencendo seria reconduzido para ocupar uma

das cadeiras por igual período. O Conselheiro Rafael pergunta se foi pensado, pesquisado outro

software para realizar o processo eleitoral ou o sistema do Campus de Rio Grande foi a única

opção? Fala que tem um software da ufrgs, que inclusive está disponível no portal público de

software do governo. Pergunta se esse processo eleitoral pelo sistema remoto não excluirá al-

guns alunos ou servidores que não têm acesso à internet? O Presidente Jeferson responde que

foi feita uma busca pelos diretores dos 17 Campi, e que o Campus de Veranópolis utilizou no

seu processo eleitoral um software livre, mas que a equipe de TI do Campus Caxias avaliou que

este software não era tão robusto e confiável quanto o sistema criado pelo Campus de Rio

Grande. A Tatiele comenta que o software da ufrgs, apontado pelo Conselheiro Rafael, também

era uma das opções, mas levando em conta o curto prazo não foi viável, pois antes da eleição

teria que se fazer vários testes e validações para evitar erros, mas que este software pode ser

uma possibilidade para eleições futuras. Sobre o esquecimento de algum servidor ou aluno, a

Coordenadora afirma que essa hipótese é mais difícil, pois será copiado todo o banco de dados
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que será integrado ao bando de dados de Rio Grande. O Conselheiro Rafael fala que sua per-

gunta faz referência à acessibilidade do sistema. E pergunta se o sistema está disponível para

que se faça testes de acesso antes da votação? A Tatiele responde que irá ver se há esta possi-

bilidade de se fazer um teste para visualização; que poderá ser feito até um pequeno manual

para orientar os alunos e servidores. Mas que o sistema é bem intuitivo e simples, que é possí -

vel acessar tanto de celular quanto de computador. O Presidente Jeferson fala do problema de

garantir acesso a todos é um dos dilemas que está sendo debatido em todo o IFRS. E que a rea-

lidade é que nunca se conseguirá ter uma inclusão digital de 100%. Que não realizar o processo

eleitoral dará margem a comentários que os conselheiros estão agarrados aos seus cargos/va-

gas. A Conselheira Rachel fala que não é uma questão de estar agarrada ao cargo. E destaca

que já deveria ter ocorrido o processo eleitoral para os segmentos que estão sem representati-

vidade. Pegunta se as comissões que estão com mandatos vencidos terão eleição pelo sistema

remoto de forma simultânea com o processo eleitoral do Concamp? O Presidente Jeferson fala

que primeiro o Conselho terá que aprovar o processo eleitoral pelo sistema remoto. E sendo

aprovado, a primeira eleição seria a do Conselho, pois o Concamp é a representação máxima

do Campus. Se tudo ocorrer de maneira satisfatória, daí seria feito um resgate de todas as co-

missões que necessitem realizar o processo eleitoral, e isso seria feito. Então o primeiro passo é

decidir seu o Campus adotará o sistema remoto, para depois encaminhar todo o processo elei -

toral. Afirma ainda que a eleição deve ser global, que não estar amparado pelo regimento elei-

ção parcial para compor parte do Conselho. O que está permitido, pelo regimento dos Campi

IFRS, é que quando um segmento perder a sua representatividade total, daí sim se faria eleição,

para que o Conselho seja composto até o final do mandato. A Conselheira Rachel fala que o re-

gimento não prever, mas também não diz que não pode fazer. Segundo a Conselheira, o regi-

mento permite que se faça eleição no caso de falta de representatividade, e que o caso aponta-

do existe falta de representatividade. Afirma que está passando da hora do IFRS pensar numa

forma de inclusão digital, pois desde o início da pandemia que se discute e se volta a mesmo

ponto, e não se resolve nada. Não havendo a inclusão digital, muitas pessoas ficarão para trás.

Afirma que isso serve de aprendizado para o futuro, destacando a necessidade de se fazer uma
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revisão do Regimento. “Gostaria que constasse em ata para a posteridades.” O Presidente Jefer-

son cita o artigo 6º, no § 5º “Em caso de vacância total de representação eleita do(a) titular e

seu(sua) suplente, o Conselho do Campus providenciará eleição no respectivo segmento para

substituição dos(as) representantes, que cumprirão mandato dos(as) conselheiros(as) que vie-

rem a substituir.” Afirma que não faz sentido fazer nesse momento uma eleição “tampão”, que

o mais indicado para o momento é fazer uma eleição de todos os segmentos, conforme está

previsto no regimento do Concamp. Sobre a inclusão digital, afirma que o IFRS tem disponibili -

zado recursos para uma eventual inclusão digital, mas que antes deve ser aprovado o retorno

letivo com as atividades letivas não presenciais. O Conselheiro Pedro comenta que os servido-

res não demonstram mais interesse em participar do Concamp, assim como a comunidade ex-

terna não tem mais interesse. Que se for verificado a ata da última eleição, somente dez pro-

fessores votaram, somente dez alunos votaram, e entre os servidores técnicos votaram trinta e

quatro pessoas. Tem um universo grande de pessoas no Campus, e as pessoas não demonstram

interesse em participar. Propõe que futuramente deveria ser feito um seminário para explicar a

importância do Concamp, a importância de participar das comissões, a importância do con-

camp para a comunidade externa, para os pais dos alunos. O Presidente Jeferson concorda com

a fala do Conselheiro Pedro, e defende que em algum momento deve ser feita uma conscienti-

zação que mostre para as pessoas a importância de participar. Destaca ainda que possivelmen-

te não haverá problema de inclusão digital por parte dos servidores, pois estes já vêm realizan-

do atividades remotas. E que os casos de não participação é mais uma opção pessoal do que de

acessibilidade. Dando seguimento, o Presidente Jeferson propõe que seja votado pelo Conselho

a Validação do Processo Eleitoral Remoto no Campus Caxias do Sul, pelo sistema criado pelo

Campus de Rio Grande, denominado Consulta a Comunidade Acadêmica. A proposta foi apro-

vada com o seguinte resultado: Conselheira Lionara, Conselheiro Pedro e Conselheiro Rafael se

manifestaram favoráveis à proposta; a Conselheira Rachel se absteve. O Conselheiro Rafael fala

que votou favorável pela utilização do sistema remoto, mas gostaria que fosse observada a

questão da acessibilidade tanto dos alunos quanto dos servidores. A Conselheira Rachel justifi-

ca seu posicionamento afirma que não é contrária a realização do processo eleitoral remoto,
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mas se absteve por não conhecer o sistema, e por ser o único sistema apresentado. Reforça

que gostaria que fosse observada a questão de acessibilidade de todos. Solicita que fique regis-

trado em ata os outros processos eleitorais de comissões que estão vencidos. O Presidente Je-

ferson afirma que concorda com o posicionamento dos Conselheiros sobre o sistema apresen-

tado. Confirma que será garantido o acesso dentro das possibilidades. A Conselheira Lionara

sugere para que na semana que for realizada a eleição seja enviado mais e-mails para que ga-

ranta ao processo uma maior participação da comunidade acadêmica, que seja solicitado ao

Setor de Comunicação que divulgue o processo eleitoral. O Presidente Jeferson afirma à Conse-

lheira Lionara que será feito um esforço coordenado com os Setores de Comunicação e TI na di-

vulgação de todo o processo eleitoral. Com a validação do sistema de consultas a comunidade

acadêmica, o Presidente informa que será publicada uma resolução específica informando que

o sistema será utilizado na eleição do Concamp e nas demais eleições das comissões do Cam-

pus. O Conselheiro Pedro fala que no seu entender com a eleição digital vai ter mais adesão da

comunidade do que quando presencial. A última eleição teve uma adesão mínima. 2. Definição

do Processo Eleitoral 2020 para eleição dos representantes da comunidade interna no Con-

camp: O Presidente Jeferson fala dos prazos regimentais, que o mandato do atual Conselho ter-

mina no dia 13 de setembro de 2020, também está previsto no regimento que o processo elei -

toral deve estar concluído 15 dias antes do término do mandato do atual Conselho. Observan-

do esses dados a eleição deveria estar concluída no dia 28 de agosto. Cita o artigo 29, inciso VI,

do regimento complementar do Campus Caxias:  “Receber, registrar e publicar a inscrição de

candidatos e chapas no prazo de no mínimo 7 (sete) dias a partir da data de publicação do pro-

cesso eleitoral;” que determina, que a partir da publicação do edital deverá ter um prazo míni-

mo de sete dias para as inscrições. Menciona, ainda, o inciso IV, do mesmo regimento: “ Infor-

mar a comunidade do Campus Caxias do Sul sobre a abertura de processos eleitorais, com no

mínimo 15 (quinze) dias de antecedência do dia do pleito”. Observando esses prazos, o Presi-

dente apresenta a seguinte proposta: que a comunidade acadêmica seja informada, por meio

da CPPE, a partir de hoje (14/08), através do site e por e-mails a data da eleição. Que o edital

seria publicado no dia 17 de agosto, que no referido edital seriam contemplados os prazos esta-
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belecidos nos regimentos mencionados anteriormente. Para que no dia 28 de agosto fosse rea-

lizada a eleição. Afirma que o mérito da proposta é atender os prazos regimentais. A Conselhei -

ra Rachel fala que com relação aos prazos deve haver manifestação da CPPE. A presidente da

CPPE, Jocianne, fala que os prazos são apertados, mas entende que é possível. A Conselheira Li-

onara questiona sobre o caso dos conselheiros que estão ocupando cargo, e que queiram con-

correr a novo mandato, se deve haver alguma solicitação formal de afastamento; informa que

tem interesse em concorrer. O Presidente responde que não é necessário fazer nenhuma solici-

tação de afastamento, pois no dia 13 de setembro o mandato dos atuais conselheiros termina,

e caso de algum conselheiro ter sido eleito, o mesmo será reconduzido ao cargo com os demais

representantes. Comenta que pode ser feito, caso a Conselheira queira, é escrever um e-mail

para o segmento docente informando a situação. A Conselheira Rachel fala com a Conselheira

Lionara que provavelmente será estabelecido no edital um período de campanha, que talvez

nesse período se mande um e-mail para o segmento docente informando seu interesse em par-

ticipar da eleição. Em seguida, comenta que em relação aos prazos, se sente desconfortável

pois uma vez quem executará o processo é a CPPE. A Conselheira Lionara fala que deu uma bre-

ve olhada no edital nº 042, da eleição anterior, e ficou com dúvida sobre a necessidade de pe-

dir afastamento, pois não considera ético estar ocupando uma vaga no Conselho e ao mesmo

tempo ser candidata. A Jocianne afirma que no edital não terá restrição para este caso. Em se-

guida, o Presidente coloca a proposta sobre os prazos apresentados para votação: A proposta

foi aprovada com o seguinte resultado: Conselheira Lionara, Conselheiro Pedro e Conselheiro

Rafael se manifestaram favoráveis à proposta; a Conselheira Rachel se absteve. O Presidente Je-

ferson informa que será feita uma resolução sobre os prazos aprovados pelo Conselho. Lembra

que o edital da comunidade externa será publicado ainda hoje (14/08), e que na próxima reuni-

ão será feito o sorteio para escolher dentre os inscritos, os representantes do segmento da co-

munidade externa. A Tatiele informa que estará à disposição para responder eventuais dúvidas

sobre o sistema apresentado na reunião. O Presidente parabeniza aos Conselheiros pelas deci-

sões tomadas nessa reunião, que a decisão é bastante positiva para a imagem da instituição.

Agradece ao pessoal da CPPE pela disponibilidade. Agradece o pessoal da TI pelo auxílio técnico
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na realização do processo eleitoral.  O Presidente Jeferson agradece a participação dos mem-

bros do Conselho e dos convocados. Nada mais havendo a constar eu, Luciano Batista da Con-

ceição, lavrei a presente ata, que após aprovada será assinada por mim e pelos conselheiros

presentes. 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:

Rachel Oliveira Nasser ____________________________________________

Lionara Fusari          _______________________________________________

Representante técnico-administrativo:

Pedro Paulo Pereira ______________________________________________

Representantes discentes:

Rafael Eduardo da Silva ____________________________________________

Participantes Convocados:

Gabriela de Oliveira Borges  _________________________________________

Jocianne Giacomuzzi Pires ___________________________________________

Tatiele Bolson Moro   _______________________________________________
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