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Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
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Conselho de Campus

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 12/2020

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

RNP”, com início às dez horas, foi realizada a 8ª Reunião Ordinária do Conselho de Campus do

Instituto Federal do Rio Grande do Sul – Campus Caxias do Sul. A reunião foi convocada pelo

Presidente do Conselho, Jeferson Luiz Fachinetto e presidida pelo Presidente Substituto do Con-

selho de Campus, Simão Carlos Ilíbio, com pauta conforme Ordem de Serviço nº 072, de 26 de

outubro de 2020. Estiveram presentes os seguintes conselheiros: Adriano Braga Barreto, titular;

André Augusto Andreis, titular (Representantes do Segmento Docente). Bruno Bueno, titular;

Ângela Sugari  Basso,  titular  (Representantes do Segmento Técnico-administrativo).  Carolina

Rodrigues, titular; Rafael Eduardo da Silva, titular (Representantes do Segmento Discente). Gil-

nei  Garcia Lafuente, titular (Representante do Segmento da Comunidade Externa).  Demais

pessoas que estavam presentes na reunião: Kelen Berra de Mello (Coordenadora da Coordena-

doria de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação do Campus Caxias do Sul), Maria de Fátima Faghe-

razzi Pizzoli (Coordenadora da Coordenadoria de Extensão do Campus Caxias do Sul). Conse-

lheiros ausentes: Cleidemar Goulart da Rosa (justificou, está em período de férias), Juremir Mi-

lani (comunicou que não poderia participar).  1. Expediente: o Presidente do Conselho, Simão

Carlos Ilíbio saúda a todos(as) que estão presentes na reunião. Posse dos novos Conselheiros:

tomaram posse os seguintes conselheiros: Ângela Sugari Basso e Gilnei Garcia Lafuente. Em ra-

zão da posse, o Presidente do Conselho  propõe que cada um faça uma breve apresentação,

para que tomem posse efetivamente. Após as manifestações dos conselheiros, o Presidente Si-

mão propõe a votação de aprovação das ATAS das reuniões anteriores: as ATAS foram aprova-

das por unanimidade. 2. Ordem do dia: o Presidente faz a leitura das pautas: informes sobre a

realização dos Eventos Indissociáveis do  Campus: Mostra, Jornada e Portas abertas; informes

sobre ações de manutenção no  Campus; e assuntos gerais. Em seguida, pergunta aos conse-

lheiros se os temas podem ser apresentados na mesma ordem que foram expostos. Os conse-

lheiros concordam com a ordem dos temas. O Presidente então cede a palavra a professora Ke-

len e a professora Maria de Fátima que irão apresentar os informes sobre a realização dos
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Eventos Indissociáveis. A professora Kelen informa que nesse projeto estão trabalhando além

dela (Coordenadora de Pesquisa e Inovação), o professor Eder Silva de Oliveira (Diretor de Ensi-

no), a professora Maria de Fátima (Coordenadora de Extensão). Fala que esse projeto é uma

demanda aprovada no CONCAMP, através da resolução nº 15/2020: I. Mostra IFTec: destinado

a proporcionar um espaço para promoção e difusão de trabalhos científicos nas diversas áreas

do conhecimento, desenvolvidos por estudantes e professores da educação básica; II. Jornada

de Ensino, Pesquisa e Extensão: destinada a proporcionar um espaço para apresentação de tra-

balhos científicos oriundos de projetos desenvolvidos por estudantes, docentes e pesquisado-

res da educação superior; III. Portas Abertas: destinado promover à visitação ao Campus, apre-

sentando seus cursos, infraestrutura, estrutura organizacional e projetos de Ensino, Pesquisa e

Extensão à comunidade externa. Foram viabilizadas seis bolsas para auxiliar na execução desse

programa; foi feito um edital interno que disponibilizou três vagas para alunos do Ensino Médio

e três vagas para alunos do Ensino Superior. A seleção foi realizada em duas etapas: análise do-

cumental e entrevista coletiva. Foram selecionados seis estudantes do ensino médio. Explica

que alunos do Ensino Superior não se inscreveram, por isso foram selecionados seis alunos do

Ensino Médio. Fala da 5ª Jornada de Ensino Pesquisa e Extensão: divulgação do evento, a partir

do dia 09/10/2020; prazo de inscrições no evento, do dia 09/10/2020 a 02/11/2020; divulgação

dos resumos e vídeos homologados, 13/11/2020; recursos dos trabalhos não homologados,

14/11/2020; resultado final, 16/11/2020; divulgação dos vídeos pelas redes sociais, a partir de

19/11/2020; premiação destaque dos vídeos mais curtidos, 04/12/2020. Das ações já realiza-

das estão a criação da página no instagram e foi atualizada a página do Facebook (que já exis-

tia). A professora Kelen elogia o empenho dos alunos no desenvolvimento do projeto. Que no

resultado parcial tem 40 projetos submetidos, 76 alunos envolvidos e 35 servidores envolvidos.

IX Mostra IFTec: divulgação do evento, a partir do dia 08/10/2020; prazo de inscrições no even-

to, de 15/10/2020 a 08/11/2020. período de avaliação dos resumos e vídeos, de 09/11/2020 a

16/11/2020; divulgação dos resumos e vídeos selecionados, de 18/11/2020; resultado dos me-

lhores projetos por categoria, divulgação nas redes sociais, 20/11/2020; apresentação online

dos projetos 25/11/2020. Foi conversado com o pessoal da TI, para que nesse dia as apresenta-
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ções sejam transmitidas pelo youtube. A professora fala dos contatos que já foram mantidos,

dentre eles estão: as Secretarias de Educação de Caxias do Sul, de Farroupilha, de Antônio Pra-

do, Nova Pádua, Flores da Cunha, São Marcos e Nova Petrópolis; foram contatados ainda os ex-

alunos da Licenciatura em Matemática; Com a 4ª Coordenadoria de Educação do Rio Grande do

Sul; Escolas particulares (São Carlos, Madre Imilda, La Salle, Sta Maria Goretti, Raio de Luz, Ca-

minho do Saber, Murialdo, Escola Adventista, Pastorinha, São João Batista e CETEC; e demais

Campi do IFRS. Destaca alguns entraves, tais como: as escolas municipais de Caxias não estão

tendo encontros síncronos, que nessas escolas os alunos estão indo retirar as atividades e 15

dias depois devolvem para os professores corrigirem. Que em função disso, talvez não tenha

muita adesão das escolas municipais. Por isso, foi contatado escolas de outros municípios. O

evento Portas Abertas está ocorrendo uma ação conjunta com o Setor de Comunicação do

Campus na divulgação de todos os eventos mencionados. Aponta que os problemas técnicos

com o site dificultou algumas ações, mas que tudo está sendo resolvidos junto com os alunos,

com a coordenação do evento e com o Luciano Cardoso (Coordenador de Comunicação). A pro-

fessora Maria de Fátima reitera, via chat, destaca que a interação da coordenação de eventos,

com a Comunicação e a TI está sendo muito importante para o desenvolvimento das ações

mencionadas. Que o material produzido será divulgado só nas vésperas do processo seletivo. O

Presidente Simão destaca que apesar do momento atípico, todos os problemas levantados es-

tão sendo resolvidos com a união colaborativa dos setores do Campus e com os alunos. Em se-

guida, o Presidente disponibiliza o espaço para que os conselheiros façam suas manifestações

sobre os eventos indissociáveis. O conselheiro Gilnei fala que pode ser feita uma abordagem

junto a Secretária Flávia Vergani para buscar apoio na participação de alunos da rede pública

municipal. Que conversará com a Secretária hoje a tarde para reforçar a importância em parti-

cipar. A professora Maria de Fátima agradece ao conselheiro Gilnei pela disponibilidade em in-

tervir junto a Secretária Flávia. A professora Kelen destaca que talvez seja necessário mudar os

prazos do cronograma por causa do site que está fora do ar, mas que isso não seria positivo

pois iria interferir na data do evento da Febrace (Feira Brasileira de Ciências e Engenharia). So-

bre a queda do link, o Presidente Simão informa que foi aberta uma chamada desde sexta-feira
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(31/10/2020), que houve um rompimento de fibra em algum ponto da cidade, que o pessoal da

operadora já está trabalhando para resolver o problema. Que a servidora Tatiele (Coordenado-

ra da TI) está em contato com a empresa, que a empresa já arrumou um dos rompimentos,

mas o problema no Campus não foi resolvido. Que a expectativa da empresa que o serviço seja

normalizado ainda no dia de hoje. O conselheiro André parabeniza toda a equipe que está or-

ganizando os eventos indissociáveis, pois tudo está sendo realizado em um novo formato. So-

bre a fibra óptica comenta que há uns 15 dias aconteceu a mesma coisa em sua casa, destaca

que esse problema é bem complexo, e parabeniza o Simão por ter aberto o chamado ainda na

sexta-feira. A professora Kelen agradece ao professor André pelo apoio e afirma que a equipe

está se reinventando com todos esses desafios. Que está sendo tomado cuidado com as divul-

gações de direitos de imagens, pois antes como as apresentações eram internas não tinha esse

problema. O Presidente também reforça os parabéns a toda a equipe, pois o empenho é enor-

me na realização de todas as ações. Não havendo mais nenhuma manifestação sobre os even-

tos indissociáveis, o Presidente agradece à professora Kelen pela apresentação. Informes sobre

as ações de manutenção no Campus: o Presidente Simão fala sobre os pregões compartilhados

com os demais Campi do IFRS, os pregões referentes aos serviços de manutenção predial, esse

modelo de compartilhamento foi definido em todo o IFRS com o objetivo de reduzir os valores,

enquanto mais demandas mais se ganharia com a redução dos valores. Já faz uns 3 anos que

está sendo feito dessa forma. O Presidente destaca que esse formato não atende as demandas

dos Campi, que ultimamente tem ganhado as empresas que não são do Estado do Rio Grande

do Sul, que devido a distância os serviços prestados estão deixando a desejar, o Campus tem

uma demanda e as empresas demoram ou não atendem essas demandas. Devido a esses pro-

blemas, o formato de pregões mudará no próximo ano, pois o formato atual não está atenden-

do as necessidades dos Campi. O presidente fala, que quando iniciou no DAP, tinha três metas

de manutenção que estavam pendentes: a primeira era a limpeza das fossas, que nos oito anos

do Campus nunca tinha sido feita, e o ideal seria fazer a cada dois anos, que no mês de junho

desse ano foi feita essa limpeza; a segunda, a manutenção da subestação que também nunca

tinha sido feita no Campus, que segundo a empresa especializada, deveria ser feita a cada ano,
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que essa manutenção foi feita no mês passado, foi uma ação conjunta com o apoio da Reitoria;

a terceira, é a manutenção dos telhados, houveram diversas tentativas de se fazer essa manu-

tenção nos anos anteriores, mas a empresa não atendeu essa demanda, que a manutenção dos

telhados é a grande meta que a expectativa é que seja feita nesse ano ou ainda nesse mês. Em

paralelo foram feitas outras manutenções, ressalta que em reuniões com outros Campi o pes-

soal aponta que o Campus Caxias do Sul, apesar dos impasses está sendo atendido bem mais

que outros Campi. Foi corrigido um vazamento de água na guarita e não se sabe desde quando

existe esse vazamento, mas considera que era de longa data, que apesar da paralisação das ati-

vidades presenciais a conta continuava alta, mas desde quando que o vazamento foi eliminado

a conta teve uma redução significativa. Também foram feitos os respiros das fossas e isso elimi-

nou o mau cheiro que tinha no auditório. Foi concluído a reforma no depósito da educação físi -

ca, no primeiro andar, do bloco A3. Foi feita a drenagem da quadra esportiva, pois a mesma es -

tava abaixo do nível da entrada do portão dos fundos e quando chovia a água ia toda para a

quadra. Estão sendo feitas as adequações das grades das caixas d’água que ficam próximo do

bloco A3, pois antes todos tinham acesso àquela área e essas adequações evitará que isso

ocorra. Algumas outras manutenções que não estavam contempladas pelo PPCI, estão sendo

feitas pelo contrato de manutenção. Está sendo feito um novo laboratório de TI, no bloco D, na

sala 117, foram colocadas umas 30 máquinas mais voltadas para os cursos de mecânica e de

produção. Comenta sobre as próximas manutenções que foram encomendadas para a empre-

sa: manutenção dos telhados, para eliminar as goteiras; os reposicionamentos das câmeras de

vigilância; tem mais umas trocas de paredes de pvc localizadas na CGP e na entrada do auditó-

rio com as duas salas de apoio que ficam próximas do auditório; estão previstas algumas manu-

tenções elétricas no Bloco D; as recargas dos extintores, pois os extintores vencem no mês de

novembro; tem que terminar as instalações dos ares-condicionados, que foram feitas em eta-

pas primeiro houve a aquisição dos aparelhos, depois a contratação da empresa que fez as ins-

talações e por último as instalações elétricas. Em seguida, menciona algumas manutenções que

se pretende fazer, mas que ainda não foram solicitadas para a empresa responsável: manuten-

ções no laboratório do bloco D, na sala que está o professor Eduardo Thomazi, as manutenções
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são no piso, na elétrica e no forro; também estão previstas manutenções em todas as janelas

das salas de aulas, pois boa parte das janelas estão tortas ou com as maçanetas quebradas;

está previsto a fixação dos projetores das salas, nas salas que os projetores ficam em cima da

mesa; tem as fixações das redes da quadra, para evitar que a bola saia da quadra nos dias de

jogos. Esclarece que todas essas manutenções são demandas que estão na infraestrutura, que

com o passar do tempo vão se acumulando. Há também uma previsão para o próximo ano,

além da contratação de uma nova empresa de manutenção predial, contratar um profissional

específico para atender as demandas menores, mas de grandes impactos. Após apresentar to-

das as situações das manutenções, o Presidente cede espaço para que os conselheiros façam

suas manifestações sobre o tema. O conselheiro André, via chat, parabeniza pelo trabalho que

está sendo feito. Como não houve manifestação dos conselheiros, deu se prosseguimento da

reunião. 3. Assuntos gerais: o conselheiro Gilnei pergunta como está a aquisição do servidor? O

Presidente Simão responde que foi colocado no plano de ação para aquisição em 2021, comen-

ta ainda que no próximo ano não terá orçamento de investimento, portanto terá que ser feita

algumas adequações, que está no plano de ações como extra orçamentária. Então se buscará

viabilizar investimentos para resolver os problemas de backup. Está sendo feito um pregão de

TI com outros Campi, e com isso se busca viabilizar a resolução de alguns problemas. O conse-

lheiro Bruno pergunta como está o pregão da cantina? O Presidente responde que houve o pre-

gão da cantina no ano passado, mas que deu vazio. E com toda a situação atípica da pandemia,

se com as aulas presenciais não houve nenhum interessado, com a pandemia essa situação fica

ainda mais crítica, e finaliza afirmando que um novo pregão só será possível após o retorno das

atividades presenciais. O conselheiro André agradece a administração pelo empenho na resolu-

ção dos problemas do telhado no laboratório de automação, comenta que esse problema nun-

ca foi deixado de lado, mas que os prestadores de serviço não conseguiram resolver o proble-

ma, que o mais preocupante é que a chuva pode causar danos aos equipamentos. O Presidente

fala que a intenção é fazer as manutenções o mais rápido possível, mas que isso barra na falta

de agilidade das prestadoras de serviços. O conselheiro Gilnei comenta que a respeito dessas

situações, o município tem problemas similares, que as vezes a empresa ganha a licitação mas
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não atende as demandas conforme previsto no contrato, que para isso tem algumas regras nas

licitações, e quando a situação é iminente de causar danos ao patrimônio, há a previsão de se

trabalhar com dispensa de licitação, que isso não impede que o município faça o trabalho, além

de entrar com uma ação contra a empresa por causar danos ao patrimônio, impedindo a con-

tratação da empresa em outras licitações, e sugere, no caso do IFRS, que se faça uma dispensa

de licitação pelo fato da empresa está colocando em risco os equipamentos dos laboratórios. O

Presidente responde que isso já foi pensado, mas olhando pelo lado jurídico não se justifica fa-

zer uma dispensa de licitação, se se tem uma empresa contratada para atender determinada

demanda. O que está sendo visto, é que nas próximas etapas deverá ter alguma forma de pena-

lizar a empresa, em caso de não atendimento das demandas. O conselheiro Gilnei fala que hou-

ve um considerável aumento nos preços dos produtos de TI e que por isso as empresas ficam

enrolando para não fazer o serviço, que nesse caso deveria ser dispensada a empresa atual e se

chamar a segunda colocada na licitação para que faça pelo menos as manutenções básicas. O

Presidente disse que esse tema é tratado sempre em grupo com outros Campi, que na medida

do possível as manutenções estão sendo viabilizadas, sendo que o Campus de Caxias do Sul é o

que mais está sendo atendido. O conselheiro Bruno comenta que já foram feitas as manuten-

ções nos telhados dos blocos D e F e que 90% dos problemas foram resolvidos, que no bloco F,

ainda tem vazamentos mas que acha que deve ser um problema nas calhas. O Presidente co-

menta que o problema está nos canos que dar vazão da água, que talvez tenha que colocar no-

vas saídas nas calhas para solucionar esses problemas. O conselheiro Adriano pergunta como

está o problema de vazamento sobre os livros na biblioteca? O Presidente Simão responde que

a empresa já realizou essa manutenção e o problema foi resolvido. Com o término das pautas,

às onze horas e dezessete minutos, o Presidente Substituto Simão finaliza a reunião agradecen-

do a participação de todos. Nada mais havendo a constar eu, Luciano Batista da Conceição, la-

vrei 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.

Simão Carlos Ilíbio – Presidente Substituto ________________________________

Luciano Batista da Conceição – Secretário_________________________________
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Representantes Docentes:

Adriano Braga Barreto  _____________________________________________

André Augusto Andreis  ____________________________________________

Representante Técnico-administrativo:

Bruno Bueno   ___________________________________________________

Ângela Sugari Basso ______  _________________________________________

Representantes Discentes:

Carolina Rodrigues  _______________________________________________

Rafael Eduardo da Silva  ___________________________________________

Representante da Comunidade Externa:

Gilnei Garcia Lafuente   ______________________________________________

Outros participantes:

Kelen Berra de Mello ______________________________________________

Maria de Fátima Fagherazzi Pizzoli _____________________________________
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