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Conselho de Campus 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 16/2021

Aos cinco dias do mês de outubro de dois mil e vinte e um, às nove horas e trinta minutos, via
“webconferência RNP”, foi realizada a  Oitava 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: Adriano Braga Barreto,
titular; André Augusto Andreis, titular. Membros do Segmento Técnico-administrativo: Ângela
Basso  Sugari,  titular;  Bruno  Bueno,  titular.  Conselheiros  ausentes:  Rai  Musacchio  Coradini
(Membro do Segmento Discente); Cleidemar Goulart da Rosa (ausência justificada).  Demais
pessoas que estavam presentes na reunião: Greice da Silva Lorenzzetti Andreis (Coordenadora
da Coordenadoria de Desenvolvimento Institucional), Guilherme Josué Machado (Coordenador
do  Curso  Técnico  em  Administração),  Siara  Silvestri  (Docente)  e  Kelen  Berra  de  Mello
(Coordenadora  da  Coordenadoria  de  Pesquisa,  Pós-Graduação  e  Inovação).  A  reunião  foi
convocada  com  as  seguintes  pautas:  A)   Aprovação  das  atas  das  reuniões  anteriores.  B)
Apreciação das alterações no semestre de início da oferta de cursos já aprovados no PDI 2019-
2023 e propostas de cursos FIC.  C)  Informes da evolução no Campus na fase 2, referente a
matriz de fases proposta pelo CONIF. D)  Informes do encaminhamento para a construção da
proposta de ensino híbrido no Campus, referente a fase 3 da matriz CONIF. E) Assuntos gerais,
conforme Ordem de serviço nº 82, de 29 de setembro de 2021. 1. Expediente: o presidente do
conselho, Jeferson Luiz Fachinetto, saúda a todos que estão presentes na reunião. 2. Ordem do
Dia: A)  Aprovação das atas  das reuniões anteriores. O presidente fala das atas nº 14 (da
sétima  reunião  ordinária,  de  14  de  setembro  de  2021)  e  nº  15  (da  quarta  reunião
extraordinária, de 24 de setembro de 2021), que foram enviadas aos conselheiros; pergunta ao
conselheiros se há necessidade de leitura das atas? Não houve manifestação pela necessidade
de  leitura  das  atas.  Em  seguida,  o  presidente  coloca  as  atas  para  votação:  o  conselheiro
Adriano se absteve de votar pela aprovação da ata nº 14 (o conselheiro não estava presente
nessa  reunião)  e  vota  pela  aprovação  da ata  nº  15,  os  demais  conselheiros  votaram  pela
aprovação das duas atas. Após a aprovação das atas, o 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. B) Apreciação das alterações no
semestre de início da oferta de cursos já aprovados no PDI 2019-2023 e propostas de cursos
FIC. O presidente convida a professora Greice para falar sobre a referida pauta. A professora
Greice fala que esta pauta faz parte de um plano de revisão do Plano de Desenvolvimento
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Institucional – PDI. A professora informa que nos dias 24 e 25 de agosto foram realizadas várias
reuniões  com  os  professores  envolvidos  com  a  abertura  de  novos  cursos  e  vagas,  que  a
questão de oferta de novos cursos sempre esteve condicionada à vinda de novos servidores
para o Campus Caxias do Sul. Que foi solicitado que os cursos não fossem retirados do PDI,
para que futuramente haja a possibilidade de debater uma continuidade, e que se tenha esse
histórico de discussão nos documentos institucionais. Que até 2023 não há possibilidade de
abertura de novos cursos uma vez que não há previsão de contratação de novos servidores.
Após a fala da professora Greice, o presidente agradece pela explicação e abre espaço para
que os  conselheiros  façam suas  considerações  a  respeito da pauta.  O conselheiro Adriano
pergunta sobre o curso de especialização da educação básica e tecnológica, que na página 3
está classificado como curso novo, mas que este curso já existe no campus. A professora Greice
responde que  o curso mencionado não é  um curso novo,  e  será  feita  a  correção.  Com a
finalização das manifestações dos conselheiros, o presidente coloca a pauta:  apreciação das
alterações  no  semestre  de  início  da  oferta  de  cursos  já  aprovados  no  PDI  2019-2023  e
propostas de cursos FIC, para votação: a pauta é aprovada por unanimidade. O presidente
agradece  o  trabalho  da  professora  Greice  e  da  servidora  Jaqueline  pela  elaboração  da
proposta. Estende o agradecimento às áreas que se envolveram na construção da proposta. C)
Informes da evolução no Campus na fase 2, referente a matriz de fases proposta pelo CONIF: o
presidente informa que participou de uma reunião com o Segmento Docente onde falou sobre
o  tema,  e  que  em  breve  fará  uma  reunião  com  o  Segmento  Técnico-administrativo  para
informar sobre a referida evolução do Campus na fase 2. Destaca que as reuniões estão sendo
feitas  separadas  por  questões  técnicas  referentes  ao  sistema RNP,  que  foi  observado  nas
reuniões anteriores uma instabilidade considerável,  que quando a sala chega em um certo
limite de participantes, alguns participantes têm suas conexões interrompidas. O presidente
fala das reflexões do Fórum de Dirigentes de Ensino (FDE/CONIF) que trata sobre o retorno
gradual  às  atividades  presenciais  nas  instituições  da  RFEPCT.  Menciona  as  fases: 1ª  Fase
(Atividades  Não  Presenciais  –  ANP´s)  – Contempla  as  atividades  de  ensino  e  atividades
administrativas de forma remota, correspondendo à fase atual na maioria das instituições. 2ª
Fase (Retomada) -  Definida como a fase de retorno inicial  e  gradual  para os  servidores e
alunos. Disponibilização de laboratórios de informática e/ou outros ambientes para alunos que
tenham  dificuldade  com  as  Atividades  Não  Presenciais  e  continuidade  de  atividades  de
pesquisa, extensão, estágio e aulas práticas.  3ª Fase (Regime de oferta mista) - Realização de
Atividades Não  Presenciais  em alternância  com atividades  presenciais.  E,  a  4ª Fase  (Aulas
presenciais)  -  Retorno presencial  de 100% das  atividades de ensino.  Destaca às sugestões,
referentes aos indicadores, trazidas pelo documento. Relembra que em 16 de março de 2020
houve  o interrompimento das  atividades  presenciais  no  campus.  Num primeiro momento,
existia somente o Comitê Central que monitorava a situação da pandemia. Que mesmo com
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essa  interrupção,  algumas  atividades  administrativas  continuaram,  assim  como  os  serviços
terceirizados de manutenção e segurança. Os servidores dos Registros Acadêmicos retornaram
para a entrega de diplomas por meio de agendamentos; os servidores da Biblioteca também
retornaram, via agendamento, para receber os livros dos alunos. Que em todas as atividades
realizadas  no  Campus  foram  seguidos  todos  os  protocolos  sanitários.  Que  a  partir  da
implementação da fase 2, houve uma maior demanda de atividades presenciais, inclusive dos
técnicos de laboratórios; e por parte de outros setores foi organizada, pelas chefias imediatas,
uma escala para que algumas demandas fossem viabilizadas,  na modalidade presencial.  D)
Informes do encaminhamento para a construção da proposta de ensino híbrido no Campus,
referente a fase 3 da matriz CONIF: o presidente informa que após a implementação da fase 2
ser bem sucedida, o campus deve iniciar os encaminhamentos para implementação da fase 3.
Que os campi de Farroupilha e Bento Gonçalves já tiveram suas propostas do ensino híbrido
aprovadas  pelo Consup.  Que após  o campus  concluir  a  construção da  proposta  do ensino
híbrido, a mesma deve ser enviada para apreciação no Consup. Nos próximos dias será criada
uma estrutura para que seja elaborado um documento que fundamente a proposta do ensino
híbrido.  A  partir  da  elaboração  desse  documento  base  haverá  uma  discussão  com  os
segmentos,  após  a  conclusão  do  documento  base  o  mesmo  será  enviado  para  que  seja
apreciado pelo Consup. Que dependendo dos encaminhamentos para elaboração da proposta
é  possível  que  implementação  da  fase  3  aconteça  a  partir  de  novembro.  Em  seguida,  o
presidente  abre  espaço  para  que  os  conselheiros  possam  fazer  suas  manifestações.  O
conselheiro Adriano fala que o GT que for elaborar a proposta do ensino híbrido considere,
além das reflexões do CONIF, a Instrução Normativa SGP/SEDGG/ME nº 90, de 28 de setembro
de 2021, que  estabelece orientações aos órgãos e entidades do Sistema de Pessoal Civil da
Administração Pública Federal  – SIPEC quanto ao retorno gradual  e seguro ao trabalho em
modo presencial dos servidores e empregados públicos. O presidente afirma que seguramente
a instrução normativa mencionada pelo conselheiro Adriano será considerada no momento da
elaboração da proposta do ensino híbrido.  3. Assuntos gerais: o presidente informa que será
necessário fazer uma reunião extraordinária para homologar o Resultado Final  do Edital  nº
24/2021  –  Afastamento  Docentes.  Que  está  reunião  acontecerá  no  dia  19  de  outubro.  O
conselheiro  Adriano  informa  que  não  participará  dessa  reunião  do  dia  19,  por  ser  parte
interessada.  O  presidente  informa,  ainda,  que  possivelmente  tenha  mais  uma  reunião
extraordinária para apreciar a proposta de padronização dos fluxos referentes à utilização dos
espaços físicos do Campus, que se houver viabilidade poderá ocorrer as duas reuniões no dia
19 de outubro.  Agradecendo a presença de todos os conselheiros, o presidente do conselho,
Jeferson Luiz  Fachinetto,  encerrou a  reunião às  dez  horas  e vinte  e  sete  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
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desta reunião está arquivado no Gabinete da Direção-Geral para consulta.

CONSELHEIRO(A) ASSINATURA

Jeferson Luiz Fachinetto – Presidente 

Luciano Batista da Conceição – Secretário 

Adriano Braga Barreto  – Docente 

André Augusto Andreis – Docente

Ângela Basso Sugari – TAE 

Bruno Bueno – TAE 
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