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Conselho de Campus

ATA ORDINÁRIA Nº 06/2019

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

às dez horas, foi realizada a 4ª 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° 052 de 26 de junho de 2019. Presentes: Presi-

dente do Conselho de Campus: Juliano Cantarelli Toniolo; Representantes do segmento docen-

te: 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;  Ausentes:  Representante do segmento técnico-administrativo: Marta Panazzolo, Re-

presentantes do segmento da comunidade externa: Luis Augusto da Rosa Cabral e Jairo Salva-

dor de Oliveira. Expediente: Presidente Juliano faz a leitura das pautas. Pautas: 1. Aprovação

da ata 04 de 2019 da reunião ordinária de 07/05/2019: A ata é aprovada por unanimidade. 2.

Aprovação da ata 05 de 2019 da reunião ordinária de 04/06/2019: A ata é aprovada por una-

nimidade. 3. Apreciação de Resolução ad referendum nº 10/2019 – referente a alteração no

Calendário Acadêmico. A homologação é aprovada por unanimidade. 4. Pedido de renovação

de afastamento para doutorado do servidor Diomar Caríssimo Selli Deconto. A 

solicitação foi aprovada com unanimidade. A conselheira Lionara questionou como funciona os

fluxos para solicitação de afastamento entre os docentes. O Presidente Juliano explica todos os

trâmites para este processo. Assuntos Gerais: O Presidente comunica a necessidade de reunir o

Conselho do Campus para reunião extraordinária sobre o orçamento 2020 a acontecer no dia

trinta de julho de dois mil e dezenove às dez horas da manhã neste Gabinete da Direção-Geral.

Todos conselheiros concordam. Neste momento também é explanado sobre o andamento dos

contratos vigentes e/ou possíveis renovações e a implicação no aumento de orçamento com a

conclusão das obras. O Conselheiro Pedro deixa como sugestão a melhoria e atenção nos servi-

ços prestados pelos fiscais de contratos para seguirmos tendo boa qualidade quanto a presteza

destas atividades, como por exemplo, criar um setor ou ter servidores que ficassem mais com

essa parte de fiscalização e que tivessem treinamentos, cursos para poderem desempenhar
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melhor essa atividade, prezando sempre pela comunicação, diálogo e respeito mútuo nas rela-

ções de fiscais e contratadas. Já a conselheira Silvana traz sugestões de projetos em relação aos

cuidados com a limpeza no campus e conselheira Rachel e o Presidente do Conselho citaram os

projetos que já estão em andamento e trazendo bons resultados. O Presidente levantou algu-

mas situações inusitadas que ocorreram nesta semana, tais como pichação indevida no contai-

ner do Diretório Central dos Estudantes e impressões com imagem com conteúdo impróprio

nas impressoras da Direção-geral, Direção de Administração e Biblioteca e os devidos encami-

nhamentos que devem ser providenciados a partir de então. Outras questões referente aos

contratos e serviços que estão sendo prestados ao campus e como está o andamento dos mes-

mos, tais como a obra da quadra poliesportiva, as coberturas de passeios, cantina etc. O Conse-

lheiro Rafael trouxe ao Conselho que, nem ele, nem os demais discentes foram informados

pelo Diretório Central dos Estudantes sobre a participação dos alunos na consulta prévia para o

próximo pregão da cantina, em que todos poderiam trazer sugestões de melhorias. Nada mais

havendo a constar eu, Jaçanã Eggres Pando, lavrei a presente ata, que após aprovada será assi-

nada por mim e pelos conselheiros presentes. Registro de áudio desta reunião está arquivado

no Gabinete da Direção-Geral para consulta.

Juliano Cantarelli Toniolo – Presidente  ________________________________________

Jaçanã Eggres Pando – Secretária_____________________________________________

Representantes docentes:

Rachel Oliveira Nasser _____________________________________________________

Lionara Fusari  ___________________________________________________________

Representante técnico-administrativo:

Pedro Paulo Pereira _______________________________________________________

Representantes discentes:

Rafael Eduardo da Silva ____________________________________________________

Silvana Goulart ___________________________________________________________
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