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Conselho de Campus

ATA ORDINÁRIA Nº 09/2020

Ao primeiro dia do mês de setembro de dois mil e vinte, na sala virtual: “Webconferência via

RNP”, com início às dez horas, foi realizada a 6ª 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 049, de 26 de agosto de 2020.

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

guimento Docente: Josimar Vargas; 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. O Presidente Jeferson informa aos

Conselheiros que faleceu um familiar da professora Rachel, e que por esse motivo, possivel-

mente ela não participe da presente reunião. A professora Lionara Fusari e o discente Rafael

Eduardo da Silva solicitaram afastamento por estarem concorrendo a um novo mandato no

Conselho de Campus. Expediente: O presidente Jeferson faz a leitura das pautas. Em seguida,

colocou para votação a aprovação das atas da 5ª reunião ordinária, do dia quatro de agosto e a

ata da 2ª reunião extraordinária, do dia 14 de agosto: as atas foram aprovadas por unanimida-

de. O Presidente lembra que o mandato do atual Conselho termina no dia 13 de setembro. E

no dia 14, inicia o mandato dos novos Conselheiros. 1. Registro no plano de trabalho docente

de atividade de pós-graduação do professor Fernando Elemar Vicente dos Anjos:  Aprovado

por unanimidade. 2. Escolha dos representantes da comunidade externa no Concamp: O Pre-

sidente Jeferson, explica que o processo de escolha dos representantes da comunidade externa

está fundamentado no edital nº 10, de 14 de agosto de 2020. Que o edital foi publicado em vá-

rios meios, tais como: site institucional, facebook institucional e divulgado no e-mail institucio-

nal. Duas pessoas se inscreveram, ambos tiveram suas inscrições não homologadas, pois não

atendiam o item 3.2 do referido edital: “Não possuir, no momento da inscrição, ou a qualquer

tempo, vínculo com o IFRS, tais como: servidores, alunos, terceirizados, fornecedores, prestado-

res de serviço ou que tenham relação comercial com o IFRS”.  Conforme regulamentação do

CONSUP, os representantes da comunidade externa devem ser indicados por organizações da
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sociedade civil. E, ainda, como previsto no edital supracitado, no item 5.4:  “Caso não hajam

inscrições suficientes para o número de vagas previsto, o Presidente do Conselho de Campus

formalizará convites à comunidade externa até o preenchimento da totalidade de vagas desti-

nadas ao segmento”. Então, o Presidente afirma que serão enviados ofícios, via Gabinete, con-

vidando membros das organizações da sociedade civil, até que as vagas do segmento estejam

preenchidas. O Conselheiro Josimar pergunta a quem seriam destinados esses convites? O Pre-

sidente Jeferson responde que serão buscadas representações que tenham atuações positivas

e que possam contribuir de alguma forma com o Conselho. Que a princípio não tem uma lista

das possíveis organizações que poderiam indicar representações. E concluí que isso é apenas

um informe de que não houve candidatos homologados.  3. Homologação da Resolução Con-

camp nº 09 de 24/08/20: O Presidente Jeferson explica aos Conselheiros que essa é resolução

ad referendum foi publicada por uma necessidade de adaptação ao regimento do CONSUP. Afir-

ma, ainda, que essa resolução foi baseada no parecer jurídico nº 00056/2020/PF/IFRS/PFIFRIO

GRANDE DO SUL/PGF/AGU, da Procuradoria Federal junto ao IFRS, sobre escolha de represen-

tantes menores de idade para Consup e Concamp. O Conselheiro Pedro fala que essa resolução

é muito importante, e que o regimento tem que está de acordo com as legislações das instânci-

as superiores. Por unanimidade foi aprovado a homologação da resolução nº 09. 4. Institucio-

nalização dos programas de eventos do Campus Caxias: Mostra IFTec, Jornada de Ensino, Pes-

quisa e Extensão e Programa Portas Abertas: O Presidente contextualiza que esse tema foi de-

batido por este Conselho, conforme resolução nº 06/2020. Que os recursos que sobraram das

Bolsas de Ensino poderiam ser incorporados aos recursos do Campus, que posteriormente seri-

am utilizados em alguma demanda do Campus, que estão sendo estruturado um pregão para

aquisição de material de laboratório e material didático. Como não havia tempo hábil para pu-

blicar um edital complementar para novas bolsas. Então, a proposta debatida e aprovada con-

forme resolução por esse Conselho foi a destinação do recursos para os programas indissociá-

veis, que são os programas realizados no Campus, tais como: as jornadas e portas abertas. O

Conselheiro Josimar destaca que a iniciativa de institucionalizar esses programas é muito im-

portante para os alunos e para o Campus, pois tem escolas que realizam suas feiras de ciências,
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e selecionam os melhores trabalhos para serem apresentados nas amostras do Campus. O Con-

selheiro Pedro concorda com o Conselheiro Josimar que essa institucionalização será muito

vantajoso para o Campus. Os Conselheiros aprovam por unanimidade a Institucionalização dos

programas de eventos do Campus Caxias: Mostra IFTec, Jornada de Ensino, Pesquisa e Extensão

e Programa Portas Abertas.  5. Regulamento de Trabalho de Conclusão do Curso Superior de

Tecnologia em Processos Metalúrgicos: aprovado por unanimidade.  6. Assuntos gerais. 6.1.

Regulamento de Trabalho de Conclusão do Curso Superior de Engenharia Metalúrgica: apro-

vado por unanimidade. O Conselheiro Pedro sugere que os próximos Conselheiros pensem em

uma atividade para ser realizada na semana do servidor, para que se possa refletir sobre o tra-

balho e a realidade do servidor, para que assim possa haver uma maior vinculação do servidor

com a instituição. O Presidente Jeferson concorda que é uma boa proposta, e que essa visa hu-

manizar as relações dos servidores no Campus, e que isso ficará registrado em ata e que futura-

mente o Conselho poderá retomar esse tema. Pelo chat, o professor Jefferson Haag pede a pa-

lavra, o Presidente destaca que pelo regimento os convidados não têm direito a voz no Conse-

lho, mas como o tempo da reunião foi curto, pergunta aos demais Conselheiros se concordam

em ceder um espaço para o que o professor Jefferson Haag possa fazer sua manifestação, os

Conselheiros se manifestam favoravelmente a manifestação do professor. O professor Jefferson

agradece pela aprovação dos regulamentos dos cursos, e sugere que seria interessante revogar

os regulamentos anteriores para que não haja nenhum problema de conflito futuramente. O

Presidente Jeferson fala que a revogação será considerada no momento de publicar as resolu-

ções aprovadas. Em seguida, o Presidente cede a palavra ao professor Arlan. O professor Arlan

agradece ao CONCAMP pela aprovação dos regulamentos e revogação dos anteriores. E finali-

zando, o Presidente faz um agradecimento aos Conselheiros que fizeram parte do Conselho

pelo empenho e participação. Agradece também a Comissão Permanente do Processo Eleitoral

– CPPE pela condução do processo eleitoral do CONCAMP, que também será enviado um ofício

de agradecimento ao Campus de Rio Grande pela parceria em compartilhar o sistema utilizado

na eleição. Em seguida, o Presidente Jeferson cede a palavra ao professor Adriano Braga Barre-

to. O professor Adriano agradece pelo trabalho dos Conselheiros atuais, cujo mandato termina
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no dia 13 de setembro. Que contribuíram muito para o desenvolvimento do Campus. Também

concorda com a proposta do Conselheiro Pedro, sobre realizar uma atividade no dia do servi-

dor. Que agora mais do que nunca, com os ataques que os servidores vêm sofrendo é impor-

tante que os próprios servidores entendam sua situação, enquanto prestadores de serviço para

a sociedade. Com o término das pautas, o Presidente Jeferson finaliza a reunião agradecendo a

participação de todos. 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 re-

gistro de áudio desta reunião está arquivado no Gabinete da Direção-Geral para consulta.

Jeferson Luiz Fachinetto – Presidente ________________________________

Luciano Batista da Conceição – Secretário_____________________________

Representantes docentes:

Josimar Vargas ____________________________________________________

Representante técnico-administrativo:

Pedro Paulo Pereira ______________________________________________
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