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Conselho de Campus 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 14/2021

Aos  quatorze  dias  do  mês de setembro de  dois  mil  e  vinte  e  um,  às  nove  horas  e  trinta
minutos, via “webconferência RNP”, foi realizada a Sétima Reunião Ordinária do Conselho de
Campus do Instituto Federal do Rio Grande do Sul – Campus Caxias do Sul, de 2021. A reunião
foi convocada e presidida pelo presidente do Conselho, Jeferson Luiz Fachinetto e secretariado
pelo servidor Luciano Batista da Conceição.  Estiveram presentes os seguintes conselheiros:
Presidente: Jeferson Luz Fachinetto. Membros do Segmento Docente: André Augusto Andreis,
titular; Lionara Fusari, titular.  Membros do Segmento Técnico-administrativo: Bruno Bueno,
titular;  Cleidemar Goulart  da Rosa,  titular. Membro do Segmento Discente:  Rai  Musacchio
Coradini,  titular.  Demais  pessoas que estavam presentes  na reunião: Alice Guedes Reguly
(Discente),  Andrei Maximovitz Rubini (Discente),  Carolina Guimarães Matias (Discente), Eder
Silva de Oliveira (Diretor de Ensino),  Eduardo Medeiros Subtil (Discente), Fabiano Dornelles
Ramos  (Docente),  Greice  da  Silva  Lorenzzetti Andreis  (Coordenadora  da  Coordenadoria  de
Desenvolvimento  Institucional),  Heloisa  Santini  (Docente),  Mariana  Fischer  de  Camargo
(Discente),  Marina  Pereira  Garcia  (Discente),  Rodrigo  Afonso  Hatwig  (Docente)  e  Sabrina
Colombo  (Discente).  Conselheiro  ausente: Adriano  Braga  Barreto  (ausência  justificada).  A
reunião foi convocada com as seguintes pautas: A)  Aprovação da ata da reunião anterior. B)
Renovação  do  afastamento  para  qualificação  do  servidor  Fabiano  Dornelles  Ramos.  C)
Avaliação  da  solicitação  para  a  realização  de  aulas  prátcas  presenciais  para  componentes
curriculares dos cursos técnicos e superiores do Campus Caxias do Sul. D)  Aprovação do Plano
de Ação 2022 do Campus Caxias do Sul. E)  Assuntos gerais, conforme Ordem de serviço nº 76,
de 09 de setembro de 2021. 1. Expediente: o presidente do Conselho, Jeferson Luiz Fachinetto,
saúda  a  todos  que  estão  presentes  na  reunião.  Destaca  que  o  cenário  pandêmico  está
melhorando, mas que ainda exige cuidados. Explica aos presentes, que como presidente do
conselho tem a prerrogativa de ceder espaço para que os convidados possam se manifestar,
com a finalidade de prestar algum esclarecimento. Lembra, ainda, que todos podem participar
das  reuniões  do conselho.  Mas que somente os  conselheiros  têm direito  a  voz e voto.  2.
Ordem do Dia: presidente faz a leitura das pautas.  Em seguida, o presidente pergunta aos
conselheiros  se  concordam  com  a  ordem  das  pautas?  Os  conselheiros  se  manifestaram
favoráveis a ordem das pautas. A)  Aprovação da ata nº 13, da 6ª reunião ordinária realizada
no dia 24 de agosto de 2021. O presidente pergunta aos conselheiros se é necessário fazer a
leitura  da  ata?  Não  houve  nenhuma manifestação  sobre  a  necessidade  de  leitura  da  ata.
Imediatamente,  o  presidente  coloca  a  ata  para  votação:  conselheiros  que  votaram  pela
aprovação:  André,  Bruno  e  Lionara;  os  conselheiros  Cleidemar  e  Rai,  por  não  estarem
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presentes na última reunião,  se abstiveram. Ata aprovada por três votos.  B) Renovação do
afastamento para qualificação do servidor Fabiano Dornelles Ramos.  Para contextualizar,  o
presidente  faz  algumas  pontuações  referentes  à  solicitação  do  professor  Fabiano:  que  o
período  de  9  meses  é  essencial  para  poder  fazer  os  treinamentos  para  utilização  dos
equipamentos tanto na universidade quanto no centro de pesquisas e, para tanto, precisaria
de uma prorrogação de 3 meses além do dia 21/03/2021; que o projeto aprovado conta com
bolsa mensal para os nove meses, passagens de ida e volta e também auxílio-moradia e saúde;
que esta conexão é fundamental para poder mandar mais estudantes e professores (professor
Cleber  conseguiu  realizar  o  pós-doutorado  lá  também)  para  cooperação  técnica.  Essa
oportunidade  também  implicará  em  mais  dois  artigos  internacionais  além  dos  que  estão
previstos  no  plano  de  trabalho  do  meu  pós-doutorado.  Sendo  que  esta  oportunidade  é
fundamental para o desenvolvimento do trabalho e terá uma influência muito boa para o IFRS.
Esclarece, ainda, que quando a motivação desse tipo de solicitação está relacionada com a
COVID-19, a questão é tratada pela Reitoria, pela Coordenadoria de Capacitação. E quando a
solicitação  não  tem  relação  com  a  pandemia,  nesse  caso  a  solicitação  é  apreciada  pelo
conselho de campus. Logo após, o presidente abre espaço para que os conselheiros façam suas
manifestações a respeito da pauta. A conselheira Lionara pergunta se esta prorrogação, caso
seja aprovada, se terá algum impacto em outros processos de afastamento para capacitação?
O presidente responde que tem um edital de afastamento para capacitação com inscrições
abertas. Que para este edital tem duas vagas, e com o retorno do professor Fabiano teria mais
uma vaga. Em seguida, o presidente coloca a pauta para votação, prorrogação do afastamento
para qualificação do servidor Fabiano Dornelles Ramos. A pauta foi aprovada por unanimidade.
C) Avaliação da solicitação para a realização de aulas prátcas presenciais para componentes
curriculares dos cursos técnicos e superiores do Campus Caxias do Sul. O presidente fala sobre a
resolução nº 15/2021, que apresenta orientações para a realização de atividades presenciais,
mas com o aumento das medidas restritivas as ações foram postergadas. Informa que no site
do campus estão sendo publicados boletins indicadores da Covid-19, que tem por finalidade
informar a comunidade acadêmica do campus com índices atualizados sobre a situação da
pandemia. Essa ferramenta quantitativa possibilita obter resultados mais objetivos. Informa
que a legislação federal não permite fazer um controle dos vacinados, e que o critério a ser
adotado será o de disponibilização da segunda dose da vacina. Que até o dia 27 de setembro a
segunda dose da vacina já tenha sido disponibilizada para todos os servidores e alunos.  O
presidente cita o requerimento de inclusão de pauta enviada pelo Diretor de Ensino, junto com
o requerimento foram enviados os seguintes documentos: ofício dos coordenadores de cursos
ao ConCamp (solicitação para a realização de atividades práticas presenciais), pareceres dos
Colegiados  aprovando  as  solicitações  encaminhadas  pelos  docentes  para  realização  das
atividades práticas presenciais, parecer da Comissão Local para Prevenção, Monitoramento e
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Controle da Covid-19 do Campus Caxias do Sul, e proposta de fluxo para realização de aulas
práticas presenciais para componentes curriculares no âmbito Campus Caxias do Sul do IFRS. O
presidente cede a palavra ao professor Eder, Diretor de Ensino. O Eder fala sobre o fluxo para
solicitação  para  realização  de  aulas  práticas,  que  após  aprovado  pelos  colegiados,  os
coordenadores de cursos solicitam um parecer ao Comitê Local de Prevenção da Covid-19, que
após  o  parecer  do  Comitê  foi  feita  a  junção  dos  documentos  para  que  a  proposta  fosse
apreciada  pelo  conselho  de  campus.  O  professor  Eder  destaca,  que  apesar  do  Comitê  de
Prevenção  Local  emitir  parecer  favorável  à  realização  de  atividades  presenciais  tem  a
recomendação de que para que essas  atividades ocorram, o campus deve estar  na fase  2
(seguindo a matriz  de fases para o retorno presencial  proposta pelo Conif).  Que o Comitê
considerará o dia 27 de setembro como data que conclui o ciclo de vacinação da comunidade
acadêmica.  O  presidente  agradece  a  manifestação  do  professor  Eder.  E  informa  aos
conselheiros sobre a grande presença de discente na reunião. Que esses discentes solicitaram
ao  presidente  do  conselho  para  que  pudessem  participar  da  reunião  e  representar  suas
respectivas turmas. Em seguida, cede a palavra aos discentes. O aluno Andrei pergunta se o
relatório elaborado pelos alunos chegou aos conselheiros? O presidente responde que sim,
que o relatório foi enviado para o e-mail dos conselheiros. O aluno Andrei fala que foi feita
uma  pesquisa  objetiva,  que  perguntava  aos  alunos  sobre  a  possibilidade  de  se  ter  aulas
presenciais. Que 10% dos alunos são totalmente contra o retorno das aulas presenciais, que os
demais são favoráveis a algum tipo de aulas práticas presenciais. Que a maioria dos alunos
sentem a necessidade de participar das aulas práticas. O presidente agradece o aluno Andrei
pela manifestação.  A aluna Alice fala que os alunos do curso Técnico em Química sentem
necessidade de participar das aulas presenciais das disciplinas técnicas. Que os alunos têm o
receio  de  chagar  no  estágio  e  não  conseguir  desenvolver  as  atividades  por  causa  da  não
participação prática nas disciplinas técnicas. A aluna Marina fala que a pesquisa realizada com
os alunos teve uma adesão de mais de 400 alunos, que as turmas dos primeiros anos tiveram
menos adesão, que a maior participação foram dos alunos de terceiros e quartos anos e que
esses demonstraram muita necessidade de participar de aulas práticas nas disciplinas técnicas.
Que  as  reuniões  dos  colegiados  foram  frustrantes  pois  indicaram  um  número  mínimo  de
disciplinas para realização de aulas práticas. E foi isso que motivou os alunos a fazer a pesquisa,
pois houve a reunião do colegiado, mas não perguntaram qual seria o posicionamento dos
alunos.  O  presidente  agradece  pela  manifestação  da  aluna  Marina.  O  presidente  elogia  a
iniciativa dos discentes, que tal ação agrega muita para o desenvolvimento do campus. Propõe
que o professor Eder encaminhe o documento produzido pelos discentes para os colegiados
com a finalidade de enriquecer o debate. O presidente abre espaço para que os conselheiros
possam fazer suas considerações. O conselheiro Cleidemar se manifesta, via chat, que parece
óbvio que a maioria dos alunos gostariam de ter todas as aulas presenciais. Ninguém discute
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isso.  Porém estamos nessa situação por causa de uma Pandemia que em algum momento
nesse país, por algum motivo, se mostrou quase que incontrolável. Então ninguém cancelou as
aulas presenciais por simples vontade. Pessoalmente sou contra o retorno nesse momento,
enquanto a vacinação não contemplar em segunda dose todos os adolescentes na idade que
abrange os  alunos do IFRS.  Visto que apesar  dos  servidores estarem vacinados,  todos  nós
temos familiares, incluindo pessoas que ainda não foram vacinadas, tal qual nossos alunos. E
ainda, levando em conta algumas variantes que já se tem notícias de que não “respeitam” as
duas doses da vacina. Porém, aqui no Conselho, eu faço uma representação dos meus colegas
TAEs, que via consulta, optaram pela aprovação dessas aulas. Entendo que os professores e
alunos tiveram de alguma forma uma consulta de como se sentiam para uma volta. Os TAEs,
pelo que eu entendi de conversas que tivemos, não fomos consultados de maneira prévia, ao
menos não em larga escala. Quero apenas ressalvar que não vejo motivos para que os TAEs do
Ensino, por exemplo, com exceção dos Técnicos de Laboratório se façam presentes sempre
que  houver  aula  ou  atividades,  levando  em conta  que  o  suporte  administrativo  se  dá  de
maneira eficaz remotamente ou por agendamento prévio. Também não vejo motivos para que
as  aulas  nesse  momento  não  sejam  agendadas  num  horário  comercial  (7h  às  18h,  por
exemplo) e de segunda a sexta. Registro meu voto então como SIM para a proposta, desde que
ela  contemple  estritamente  as  aulas  práticas  em  laboratórios,  nesse  momento.  E  quero
enfatizar isso, estamos discutindo somente aulas práticas, que não haja partir dessa aprovação
uma  porteira  aberta  onde  se  vai  enfiando  todo  tipo  de  justificativa  para  se  ter  uma
normalização, sem que haja segurança sanitária para tal. O presidente pontua que a pauta que
está sendo apreciada é referente às aulas práticas, pois esse é um fluxo que só depende do
conselho de campus. A conselheira Lionara destaca a importância da iniciativa dos discentes,
demonstrando grande comprometimento pelos estudos. O conselheiro André parabeniza os
discentes pelo envolvimento e interesse em fazer todo esse levantamento sobre as atividades
presenciais.  Sobre o boletim indicadores, o conselheiro fala que ficou com dúvida sobre os
critérios e as fases. O presidente fala que os indicadores auxiliam a entender o contexto, que
os indicadores são sugeridos, não há uma imposição para que se adote todos eles. Que alguns
indicadores devem ser revistos enquanto outros podem ser utilizados. O professor Eder fala
que com o tempo os indicadores precisem ser refinados para que haja maior entendimento.
Em  seguida,  o  presidente  coloca  a  pauta  para  votação,   Avaliação  da  solicitação  para  a
realização de aulas prátcas presenciais para componentes curriculares dos cursos técnicos e
superiores do Campus Caxias do Sul: pauta aprovada por unanimidade. D)  Aprovação do Plano
de Ação 2022 do Campus Caxias do Sul. O presidente fala que para cada ano o campus tem um
planejamento orçamentário, sempre alinhado ao PDI do IFRS. Destaca que o planejamento é
apenas uma previsão. Em seguida, o presidente convida a professora Greice se manifeste sobre
a montagem do Plano de Ação. A professora Greice fala que nos documentos enviados aos
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conselheiros  é  apresentada  a  metodologia  utilizada  para  montar  o  Plano  de  Ação.  Que
inicialmente foi composta uma comissão, nessa comissão o Coordenador da Coordenadoria de
Desenvolvimento  Institucional  é  o  presidente  e  os  demais  membros  atuam  para  melhor
atender a demanda de elaboração do Plano de Ação. Para garantir as orientações da Instrução
Normativa, foi incluída na comissão toda a equipe de gestão do Campus. Que a partir dessa
composição,  a comissão observou as ações realizadas no ano anterior e com execução em
2020. Foi feita uma avaliação do que foi realizado, e colocada uma meta para o planejamento
de 2022. Também foi pensado novas ações 2022. O presidente agradece a professora Greice e
a Jaqueline pelo trabalho de construção do Plano de Ação e pelas informações repassadas aos
conselheiros. O conselheiro Cleidemar pergunta sobre as Bolsas de Estudos para servidores,
onde está contemplado esse valor? Se já foi informado, por favor, poderia ser enfatizado? O
presidente  fala  que  tem  duas  questões  sobre  as  bolsas  de  estudos  e  a  capacitação.  A
professora Greice fala que até o ano passado 5% do recurso do IFRS é destinado para as bolsas
de  estudos.  Para  esse  ano  foi  alterado  pelo  Consup,  passando  a  ser  2,5%  do  recurso.  O
presidente informa que o valor foi reduzido, pois o mesmo não estava sendo utilizado em sua
totalidade. Não havendo nenhuma manifestação, o presidente coloca a pauta: Aprovação do
Plano de Ação 2022 do Campus Caxias do Sul, para votação. Pauta aprovada por unanimidade.
3.  Assuntos gerais:  o presidente fala que tem um edital de professor visitante, que tem três
vagas para o campus de Caxias, que após as propostas serem analisadas pela coordenação de
Pesquisa,  Pós-Graduação e Inovação,  as  propostas  devem ser  apreciadas  pelo conselho de
campus, segundo o fluxo proposto pelo edital. Portanto, será necessário marcar uma reunião
extraordinária  para  apreciar  as  propostas  dos  professores  visitantes.  Os  conselheiros  se
manifestaram para que a reunião ocorra na terça-feira, dia 21 de setembro.  Agradecendo a
presença  de  todos  os  conselheiros,  o  presidente  do  conselho,  Jeferson  Luiz  Fachinetto,
encerrou a reunião às onze horas e quarenta e dois minutos.  E,  para constar,  eu, Luciano
Batista da Conceição, secretário do Conselho de Campus, lavrei a presente ata que, após lida e
aprovada, será assinada por mim e pelos presentes.  O registro de áudio desta reunião está
arquivado no Gabinete da Direção-Geral para consulta.

CONSELHEIRO(A) ASSINATURA

Jeferson Luiz Fachinetto – Presidente 

Luciano Batista da Conceição – Secretário 
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Lionara Fusari – Docente 

André Augusto Andreis – Docente

Cleidemar Goulart da Rosa – TAE 

Bruno Bueno – TAE 

Rai Musacchio Coradini – Discente 
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