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Conselho de Campus

ATA ORDINÁRIA Nº 04/2019

Aos sete dias do mês de maio de dois mil e dezenove, no Gabinete da Direção-geral, com início

às dez horas, foi realizada a 2ª Reunião Ordinária do Conselho de Campus do Instituto Federal

do Rio Grande do Sul – Campus Caxias do Sul, convocada pelo Presidente, Juliano Cantarelli To-

niolo, com pauta conforme ordem de serviço n° 033 de 02 de maio de 2019. Presentes: Presi-

dente Substituta do Conselho de Campus: Greice Lorenzzetti Andreis; Representantes do seg-

mento docente: Rachel Oliveira Nasser e Lionara Fusari; Representante do segmento técnico-

administrativo: Pedro Paulo Pereira; Representantes do segmento discente: Rafael Eduardo da

Silva e Silvana Goulart; Representante do segmento da comunidade externa: Luis Augusto da

Rosa Cabral, Jairo Salvador de Oliveira e Lucas Guarnieri.  Participante convocado: César Bu-

blitz.  Ausente:  Marta Panazzolo.  Expediente: Presidente Substituta Greice faz a leituras das

pautas. Pautas: 1. Aprovação da ata 02 de 2019 da reunião extraordinária de 26/03/2019: A

ata é aprovada por unanimidade.  2.  Aprovação da ata 03 de 2019 da reunião ordinária de

02/04/2019: A ata é aprovada por unanimidade.  3.  Homologação da Resolução  ad referen-

dum nº 01, de 14 de fevereiro de 2019: A homologação é aprovada por unanimidade. 4. Avali-

ação do pedido de prorrogação de prazo para integralização do Curso de Licenciatura em Ma-

temática da aluna Bruna Foscarini: A Presidente Substituta concede a palavra ao Coordenador

do Curso de Licenciatura em Matemática, César Bublitz, para que ele explique os motivos de

proposição da pauta. César explica que em 2017 houve uma alteração bastante considerável na

grade do curso, o que ocasionou alguns transtornos e atrasos no andamento do curso de al-

guns alunos, incluindo a Bruna Foscarini, explica também que os alunos têm um prazo de 8

anos para integralização do curso. Neste caso em específico, a aluna não conseguirá concluir

neste prazo, portanto ela protocolizou um documento junto à Coordenação do curso, que por

sua vez, submeteu à Direção de Ensino e ao Colegiado para deliberação. Neste documento

consta a organização que ela faria caso o prazo fosse estendido por mais um ano. Não existe

essa previsão na Organização Didática do IFRS. No Colegiado, analisando o histórico da aluna,

que tem cursado várias disciplinas, tem obtido aprovação em todas com um ótimo desempe-
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nho, o entendimento foi de dar a oportunidade da aluna ter o prazo estendido por mais um

ano para a conclusão, pois o desligamento seria prejudicial tanto para a aluno, quanto para os

índices da instituição. Após algumas considerações contrárias e a favor dos conselheiros, a pre-

sidente Greice coloca a pauta em votação: os conselheiros Pedro, Luis e Jairo votam a favor da

aprovação da solicitação da aluna e os conselheiros Rachel, Lionara, Silvana e Rafael votam con-

trários, portanto a pauta não foi aprovada. 5. Revisão do Regulamento do Estágio Supervisio-

nado do Curso de Licenciatura em Matemática: A Presidente Substituta concede novamente a

palavra ao Coordenador do Curso de Licenciatura em Matemática, César Bublitz. Ele explica

que esta alteração já será contemplada no próximo PPC, porém neste PPC ainda vigente, há

uma brecha que autoriza alunos que ainda não cursaram disciplinas específicas da área de ma-

temática, estavam conseguindo matricular-se nas disciplinas de estágio, indo para a sala de

aula sem nenhuma base. O Colegiado identificou isso e resolveu propor esta alteração, definin-

do o seguinte critério: “Para poder se matricular nas disciplinas de Estágio, o estudante precisa

ter cursado pelo menos 545 horas do curso, entre disciplinas dos Núcleos de Formação I e II,

além de ter cursado com êxito a disciplina de Práticas de Ensino da Matemática I.” A pauta foi

aprovada por unanimidade.  Assuntos gerais:  Conselheiro Pedro comenta sobre uma questão

de infraestrutura, mais especificamente o PPCI do Campus, que já está há 5 anos em funciona-

mento sem essa documentação. Comenta também que quem tem a competência técnica para

eloborar este projeto é o setor de obras da reitoria. Atuando como Técnico em Segurança do

Trabalho há três anos, junto ao Diretor-geral Juliano, têm constantemente alertado à reitoria

sobre este assunto de maneira formal inclusive, por meio de memorandos e ofícios. Registro de

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

Greice da Silva Lorenzzetti Andreis – Presidente Substituta   __________________________

Liana Ferreira da Rosa Fernandes Vianna – Secretária_____________________________

Representantes docentes:

Rachel Oliveira Nasser ________________________________________________

Lionara Fusari          ________________________________________________

Representante técnico-administrativo:
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Pedro Paulo Pereira ____________________________________________

Representantes discentes:

Rafael Eduardo da Silva ____________________________________________

Silvana Goulart ____________________________________________

Representante comunidade externa:

Luis Augusto da Rosa Cabral ____________________________________________

Jairo Salvador de Oliveira ____________________________________________

Lucas Guarnieri ____________________________________________

Participante convocado:

César Bublitz ____________________________________________

Página 3/3


	Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul
	Campus Caxias do Sul


