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Conselho de Campus 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 03/2022

Aos dez dias  do mês de maio de dois  mil  e  vinte e dois,  às  dez horas  e dez minutos,  via
“webconferência RNP”, foi realizada a Terceira Reunião Ordinária do Conselho de Campus do
Instituto  Federal  do  Rio  Grande  do  Sul  –  Campus Caxias  do  Sul,  de  2022.  A  reunião  foi
convocada e presidida pelo presidente do Conselho, Jeferson Luiz Fachinetto e secretariada
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.  Conselheiro  ausente: Rai  Musacchio  Coradini
(Membro do Segmento Discente). Demais pessoas que estavam presentes na reunião: Felipe
da Silva Medeiros (Docente), Luciano Cardoso (TAE). A reunião foi convocada com as seguintes
pautas:  A)  Aprovação da ata da 2ª reunião ordinária de 2022;  B)  Revisão e atualização dos
regimentos do Campus; C) Assuntos gerais, conforme Ordem de serviço nº 020, de 05 de maio
de 2022. 1. Expediente: o Presidente do Conselho, Jeferson Luiz Fachinetto, saúda a todos(as)
que estão presentes na reunião.  Destaca que o contexto da pandemia melhorou,  mas que
ainda  merecer  muito  cuidado.  Destaca  a  importância  de  realizar  as  reuniões  no  formato
virtual/remoto. 2. Ordem do Dia: o Presidente pergunta aos conselheiros sobre a necessidade
de leitura da ata, não houve nenhuma manifestação sobre a necessidade de leitura da ata. No
momento que o presidente colocou a ata para aprovação, o conselheiro André destaca que não
foi  inserido  na  ata  os  encaminhamentos  apresentados  na  reunião  referente  à  pauta  D)
Avaliação da situação do Moodle no Campus, o conselheiro André sugere que, no final da fala
do  Éder,  seja  inserido  o  texto  referente  ao  encaminhamento  dado.  Todos  os  conselheiros
concordam com a  sugestão  do conselheiro  André.  Fica  combinado que,  posteriormente,  o
conselheiro André enviará, para o e-mail do Gabinete, o texto sobre o encaminhamento que
deverá ser inserido na ata nº 02, da segunda reunião ordinária de 2022.  Revisão e atualização
dos regimentos do Campus:  o Presidente faz uma breve contextualização sobre a pauta de
revisão dos regimentos do Campus. Fala dos documentos gerais do IFRS e dos documentos do
campus Caxias. Que os regimentos do Campus têm que está de acordo com os documentos do
IFRS. Alguns dos documentos norteadores do IFRS foram atualizados recentemente, com essa
atualização alguns documentos do campus ficaram defasados. O primeiro documento que deve
ser analisado é o Regimento do Conselho de Campus, uma vez que o Regimento do CONSUP
também  foi  atualizado.  E  em  seguida,  deve  ser  analisado  o  Regimento  Complementar.  O
conselheiro Cleidemar faz um resgate histórico da última atualização do regimento, que foi
feita uma assembleia composta por delegados, eram sete delegados de cada segmento. Foram
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propostas várias mudanças. O conselheiro aponta que na época ficou muito incomodado, pois
o Conselho fez várias alterações na proposta final, que foi enviada pelos delegados. Comenta
que  os  TAEs  ficaram  preocupados  com a  pauta  da  reunião,  pois  na  última atualização  do
regimento,  o  Conselho fez  várias  modificações sem nenhum diálogo com os  segmentos.  O
Presidente comenta que tanto no Conselho de Campus quanto no Conselho Superior quando
estes recebem uma determinada proposta, que o procedimento padrão é analisar todos os
pontos da proposta, podendo fazer modificações quando julgar necessário. O Presidente fala
que entende o ponto de vista do conselheiro Cleidemar, mas afirma que a decisão final é do
conselho.  No caso  do Regimento Complementar  o  Conselho pode  dar  maior  autonomia  à
Comissão que irá elaborar a proposta. O conselheiro André fala que entende a colocação do
conselheiro  Cleidemar,  mas  também  entende  que  tanto  o  Conselho  de  Campus  quanto  o
Conselho Superior ambos têm uma macro visão da proposta, que a partir dessa manter uma
postura de diálogo com a comunidade, que as propostas a serem analisadas e aprovadas levem
em conta o bom funcionamento da instituição, que quando algo na instituição não funciona, os
mais prejudicados são os estudantes. Que as propostas não devem ser pautadas por disputas
entre os segmentos. O Presidente reforça que quando uma proposta chega no conselho, que
ela pode ser remodelada, que o conselho tem essa prerrogativa, uma vez que os membros do
conselho foram eleitos por seus pares. Fala que é fundamental que a construção da proposta
deva ser uma ação coletiva, através do diálogo entre os segmentos. O conselheiro Cleidemar
fala, via chat, que é  importante mencionar que os regimentos podem inflar as atividades de
cada setor,  mas o servidor  em si,  ele  fara  apenas  o que rege as  atribuições  do seu  cargo
conforme oficio do MEC. Como encaminhamento da pauta, o Presidente propõe, com relação
ao Regimento Complementar,  que primeiro seja feita uma análise de uma proposta de um
organograma. Essa proposta de organograma será feita pela Gestão,  que será analisada na
próxima reunião do Conselho. Que o Conselho irá nomear servidores indicados por seus pares
para compor uma comissão que será responsável pelo estudo de atualização do Regimento
Complementar. O Conselho também determinará o modo de funcionamento dessa comissão. O
conselheiro  Cleidemar  sugere  que  a  comissão  seja  composta  por  cinco  membros  de  cada
segmento. Em seguida, o Presidente coloca a proposta de apreciação do organograma, elabora
pela Gestão, pelo Conselho na 4ª reunião ordinária de 2022, que será realizada no dia sete de
junho. A proposta foi aprovada por unanimidade. O Presidente coloca para votação a proposta
a  criação  de  uma  comissão  responsável  pela  análise  do  Regimento  Complementar,  essa
comissão será composta por cinco membros convidados ou indicados pelos conselheiros, de
acordo  com  o  seu  respectivo  segmento.  A  proposta  foi  aprovada  por  unanimidade.  Ficou
definido,  pelo  Conselho,  que  o  período  de  trabalho  da  comissão  será  de  30  dias,  com
possibilidade de prorrogação de mais 15 dias. Fica definido, ainda, que após a apreciação do
organograma,  será  designada  a  comissão  responsável  pela  elaboração  da  proposta  do
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Regimento  Complementar.  O  Presidente  reforça  que  a  comissão  não  irá  se  envolver  com
temáticas que já estão definidas por documentos do IFRS. O Presidente coloca para aprovação
a proposta referente ao Regimento do Conselho de Campus, que a Gestão irá apresentar uma
proposta e que o conselho fará a apreciação,  após consultar  o seu respectivo segmento. A
proposta foi aprovada por unanimidade. 3. Assuntos gerais: O Presidente fala sobre a avaliação
dos curso, por parte do MEC. Que o curso de Engenharia de Produção recebeu nota máxima
(5).  O  Presidente  propõe  que  o  Conselho  emita  uma  nota  parabenizando  a  comunidade
acadêmica  pelo  reconhecimento do curso.  Proposta  aprovado pelo Conselho.  O Presidente
informa  que  o  IFRS  está  passando  por  uma  auditoria  referente  à  flexibilização,  que  foi
elaborado um relatório que destaca alguns pontos que não estão de acordo com a legislação.
Destaca que não está sendo debatido a extinção da flexibilização, mas apenas alguns ajustes
para que esteja de acordo com a legislação. O conselheiro Cleidemar fala,  via chat,   que a
flexibilização  é  algo  importante  para  a  Instituição  como  um  todo.  Pois  hoje  conseguimos
atender os três turnos. O que não poderá ocorrer caso a flexibilização acabe, visto que aí, os
servidores  passam  a  exercer  o  trabalho  8h,  em  horário  comercial.  Então  a  defesa  da
flexibilização deve ser uma luta. O Presidente afirma que a sua gestão também entende que a
flexibilização é importante para a instituição. O Presidente informa que está ocorrendo uma
movimentação de destinar recursos de acordo com o desempenho de cada instituição, mas
destaca que o Campus Caxias vem tendo ótimo desempenho e mesmo assim não está tendo
acesso a esses recursos. Sem mais manifestação. O Presidente agradece a presença de todos os
conselheiros e encerra a reunião às onze horas e trinta de 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 conselheiros 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 – Secretária

André Augusto Andreis  – Docente 
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Lionara Fusari – Docente

Bruno Bueno – TAE 

Cleidemar Goulart da Rosa – TAE 
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