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Conselho de Campus

ATA ORDINÁRIA Nº 20/2019

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

início às dez horas, foi realizada a 09ª Reunião Ordinária do Conselho de Campus do Instituto

Federal do Rio Grande do Sul –  Campus Caxias do Sul,  convocada pela Presidente Substituta,

Greice da Silva Lorenzzetti Andreis, com pauta conforme ordem de serviço n° 127, de 27 de no-

vembro de 2019. Presentes: Presidente do Conselho de Campus: Juliano Cantarelli Toniolo; Re-

presentantes do segmento docente: Lionara Fusari e Rachel Oliveira Nasser; Representante do

segmento técnico-administrativo: Pedro Paulo Pereira;  Representantes do segmento discente:

Rafael Eduardo da Silva. Participante: Jeferson Luiz Fachinetto e Silvana Kissmann.  Ausentes:

Representante do segmento discente: Silvana Goulart, Representante do segmento técnico-

administrativo: Marta Panazzolo, Representantes do segmento da comunidade externa: Luis

Augusto da Rosa Cabral e Jairo Salvador de Oliveira. Expediente: Iniciando a reunião a secretá-

ria Jaçanã faz a leitura das pautas. Em seguida, o Presidente Juliano faz a leitura do documento

apresentado pela professora Silvana Kissmann, que solicita a apreciação da aprovação das alte-

rações do Projeto Pedagógico do Curso Técnico em Administração – Proeja. A audiência se justi-

fica pela necessidade de fazer a implantação do PPC no SIGAA, para ser executado em 2020. O

Presidente Juliano consulta os Conselheiros sobre a apreciação da pauta de urgência, todos os

conselheiros são favoráveis a apreciação da referida pauta. Em seguida o Presidente Juliano

concede a palavra à professora Silvana. A professora Silvana fala que o processo de reestrutura-

ção do PPC do Curso Técnico em Administração, iniciou em 2018, com o professor Claudionor. E

que em 2019, a professora Maria de Fátima continuou com o referido processo junto com o Co-

legiado do Curso. Após a conclusão do processo de reestruturação, o processo foi enviado para

a Pró-Reitoria de Ensino PROEN, também foi encaminhado para a Pró-Reitoria de Desenvolvi-

mento Institucional, após isso foram feitas as correções apontadas pelos referidos Setores, sen-

do concluído no final de novembro de 2019. Logo após as adequações foi recebido o parecer

que o PPC está de acordo com a legislação e vinculado com as propostas de educação de jovens

e adultos. Restando apenas a aprovação do Conselho de Campus para sejam feitas as altera-
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ções (migração do SIA para o SIGAA) para o próximo ano letivo. Segundo a professora Silvana,

na Resolução aprovada pelo CONCAMP deve estar incluída as tabelas que contêm os dados do

curso para que a mesma seja encaminhada ao Setor de TI da Reitoria para inclusão no sistema

do SIGAA. A Conselheira Lionara fala que a inclusão de dados do PROEJA no SIGAA facilitará o

trabalho dos docentes que estão vinculados ao curso. O Presidente Juliano afirma que será im-

portante a migração do curso Técnico em administração, e fazer essa migração com o novo PPC

será mais prático. A Conselheira Rachel fala que é sempre bom ter as ATAS das reuniões, pois

muitas vezes o coordenador do curso se acha o dono do curso, e faz as mudanças conforme

suas vontades. E que por isso, é importante lembrar que existe um colegiado do curso, e que

não é os professores do curso quem decide como o curso deverá ser. Que as reuniões do cole-

giado deve ser periódica, e não só quando tem que tomar uma decisão. A professora Silvana in-

forma que as ATAS estão todas anexadas ao processo. O Presidente Juliano fala que o protago-

nismo do colegiado deve ter como ponto de partida a iniciativa do professor. Fala também de

uma reunião que fez com os professores das disciplinas propedêuticas e propôs que houvesse

uma maior integração com as disciplinas técnicas, mas percebeu que não houve nenhuma evo-

lução. O professor Fachinetto fala que esses problemas já fazem parte da cultura do Campus,

pois alguns professores se acham os donos dos cursos por uma vinculação de disciplinas e/ou

área de formação específicas. E que houve uma grande evolução, pois  no inicio haviam poucos

professores e, em alguns casos um único professor tomava de conta do curso. O Presidente Juli-

ano coloca a pauta (Reformulação do PPC do Curso Técnico em Administração Integrado ao En-

sino Médio – PROEJA) em votação: aprovada por unanimidade. 1. As ATAS das reuniões anteri-

ores foram aprovadas por unanimidade. 2. Definição do Calendário de reuniões ordinárias do

CONCAMP: A Secretária Jaçanã fala que com base no Regimento, a definição do calendário é

feita na última reunião do ano, mas alguns conselheiros falaram em abrir um calendário com-

partilhado, e que no ano que vem com as aulas e reuniões facilitaria a conciliação dos horários.

A Conselheira Rachel fala que pode ser feito um caminho reverso, que se definia o melhor ho-

rário para os “meninos” e para o Pedro, e que esse horário ficaria bloqueado na hora de monta-

gem do horário das aulas. O Conselheiro Rafael fala que fez uma observação por e-mail, em
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respeito aos horários das reuniões ser sempre no período da manhã, e isso impede que os alu-

nos venham na reunião, seja para assistir ou para propor uma pauta. E dar a sugestão que se

no próximo ano fosse possível colocar alguns horários ou definir as reuniões para as 18h, isso

facilitaria a participação dos alunos do Ensino Médio, que estão saindo e os alunos da gradua-

ção que estão chegando. A Conselheira Rachel fala que o problema da reunião ser de noite se-

ria a longa duração. E lembra que no ano passado, já havia sido apresentada essa proposta,

mas não lembra o desfecho. O Presidente Juliano fala que a proposta foi impossibilitada pela

dificuldade de participação dos Conselheiros representantes da Comunidade Externa. O Conse-

lheiro Lucas fala que além da ausência dos representantes da Comunidade Externa, também

deve ser avaliado a dificuldade de participação do seguimento TAE nessa faixa de horário, pois

por um lado teria maior participação dos alunos, mas dificultaria a participação dos TAEs. E de-

fende que se deve buscar o meio termo, onde todos os seguimentos possam participar. O Presi-

dente Juliano pergunta: qual será o horário da reunião: as terças-feiras, às 10 horas ou as ter -

ças-feiras ás 18 horas? O Conselheiro Pedro fala que se  o horário da noite for fixo dificultaria a

participação dos servidores, pois os mesmos teriam que ficar um período além da carga horá-

ria. Mas que se for uma vez ou outra não ver dificuldades, desde que essas reuniões incluam al-

gum aspecto que o aluno precise estar incluído. A Conselheira Rachel pergunta ao Conselheiro

Rafael se o horário das 10 horas nas terças-feiras ficaria difícil sua participação? O Conselheiro

Rafael fala que apesar de coincidir com o horário do estágio, é possível participar. A Conselheira

Rachel fala que realmente é complicado participar das reuniões às 18 horas, pois é justamente

o horário que tem que buscar o filho na escola, e afirma que sua preferência é que as reuniões

sejam nas terças-feiras, às 10 horas. A Conselheira Lionara lembra que em 2019 houve 9 reuni-

ões ordinárias e 12 extraordinárias. A Conselheira Rachel solicita ao Gabinete que se for defini-

do o horário das 10 horas, nas terças-feiras, que seja feito um comunicado à Direção de Ensino

para que bloqueie as aulas neste dia e horário dos professores que são membros do Conselho

de Campus. O Presidente Juliano pergunta pela possibilidade de fixação do horário da terça-fei-

ra às 10 horas, para as reuniões ordinárias, e quando for reunião extraordinária pode ser mais

tarde?  As  reuniões  ordinárias  foram aprovadas  por  unanimidade  para  ocorrer  na  primeira
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terça-feira de cada mês, de março a dezembro, às 10 horas. Ficou definido que o Gabinete envi-

ará um ofício à Direção de Ensino ou Coordenação de Ensino (responsável pela elaboração dos

horários) para que seja feito o bloqueio das aulas dos professores (as) que são membros do

Conselho, no respectivo dia e horário. 3. Assuntos gerais: o professor Fachinetto, Diretor-Geral

eleito, que assumirá em fevereiro de 2020, fala que as reuniões acontecerá nos dias e horários

definidos nessa reunião. A Conselheira Lionara pergunta sobre a Cantina. O Presidente Juliano

fala que a Cantina teve deserto da empresa, que teve o processo licitatório mas nenhuma em-

presa se interessou, pois assim que uma empresa vence o processo licitatório a empresa tem

30 dias para assumir o espaço e, esse período coincidiriam com o período de férias. Isso não se

tornou atrativo para nenhuma empresa. E que a Cantina só funcionará na próxima gestão. E

apresenta algumas questões sobre a próxima licitação, tais como: será diminuído o valor de

água e energia? Será diminuído o valor do aluguel? Será reduzido o valor do Buffet? Porque na

última licitação foi focada a situação dos alunos, por isso foi definido um valor limite para cada

item. A Conselheira Lionara pergunta sobre o cardápio, se este é muito específico ou se é mais

aberto? Pois, caso seja muito específico é mais uma dificuldade para a empresa. A Secretária

Jaçanã fala que as exigências contidas no edital licitatório foram feitas pela nutricionista do

IFRS, então tem que seguir o padrão determinado. Mesmo com essas exigências, a empresa

tem a possibilidade de apresentar algumas variedades, tais como: vários tipos de massas, car-

nes, saladas. A Conselheira Rachel aponta que a causa principal pela falta de interesse das em-

presas é o valor do aluguel, e que na sua opinião o valor do aluguel deveria ser simbólico. O

Conselheiro Pedro também defende que o valor do aluguel deveria ser reduzido, da mesma for-

ma que foi feito no Campus de Farroupilha. A Secretária Jaçanã fala que está previsto que nos

meses de férias um desconto de 50%. O Conselheiro Pedro propõe que a nova gestão pense em

algo para o servidor nos seus intervalos, pois não existe no Campus um espaço para o servidor

ficar durante seu intervalo. O Presidente Juliano fala que não foi reduzido o aluguel, pois para

isso deveria ser feito um memorial de cálculo ao qual justifique a redução. Em Farroupilha, foi

feito esse memorial de cálculo e endossado pelo Procurador Jurídico do IFRS. Que a questão

não é tão simples ou trivial. Que na próxima comissão pode se pensar em fazer o memorial de
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cálculo. A Secretária Jaçanã fala que a comissão realizou um trabalho, e que no final está sendo

feito um diagnóstico para verificar o porquê da proposta do edital não ter sido tão atrativa. E

por fim, que essas ações deveriam ser definidas a partir de março de 2020, próxima reunião do

Conselho. O Conselheiro Pedro comunica que começou uma nova empresa de limpeza. A em-

presa  eficiência,  de  serviços  terceirizados,  que  iniciou  as  atividades  no  último  dia  11

(11/11/2019). E como fiscal de contrato está tentando dialogar com a empresa para que os ser-

viços oferecidos sejam de acordo com o que a comunidade merece. O Presidente Juliano agra-

dece a participação de todos. Nada mais havendo a constar eu, Luciano Batista da Conceição,

lavrei 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.

Juliano Cantarelli Toniolo – Presidente  ________________________________________

Jaçanã Eggres Pando – Secretária_____________________________________________

Representantes docentes:

Lionara Fusari _______________________________________________________________

Rachel Oliveira Nasser _________________________________________________________

Representante técnico-administrativo:

Pedro Paulo Pereira ___________________________________________________________

Representantes discentes:

Rafael Eduardo da Silva ________________________________________________________

Representantes da Comunidade Externa:

Lucas Guarniere _______________________________________________________________

Participantes:

Jeferson Luiz Fachinetto _________________________________________________________

Silvana Kissmann _______________________________________________________________
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