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Conselho de Campus 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 09/2022

Aos trinta dias do mês de agosto de dois mil e vinte e dois, às dez horas e dez minutos, via
“webconferência RNP”, foi realizada a  Sexta 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). A reunião foi convocada com a seguinte pauta: A) Assuntos
gerais, conforme Ordem de serviço nº 058, de 25 de agosto de 2022. Alguns conselheiros não
conseguiram fazer a leitura da ata, da quinta reunião ordinária, antes da reunião, pois a mesma
foi enviada depois da convocação. Por isso, o Presidente fez a leitura da referida ata. Após a
leitura,  o  Presidente pergunta aos  conselheiros  se  têm alguma consideração a  respeito do
conteúdo da ata. O conselheiro André sugere que seja feita uma alteração/inclusão do termo
“que”, na línea nº 101. A conselheira Lionara sugere que tenha nas atas, o número de linha. O
secretário do conselho informa que na versão original do documento já existe a numeração
das linhas, caso não apareça para os conselheiros, pode ser por causa da versão do leitor que
está sendo utilizado. Após o atendimento da sugestão, o Presidente coloca a ATA para votação:
a ATA foi aprovada por unanimidade. O Presidente agradece a compreensão dos conselheiros,
pois por duas vezes houve um adiamento desta reunião, isso porque as pautas que deveriam
ser apreciadas não ficaram prontas nas datas previstas. Uma das pautas é a atualização do
regimento  complementar,  que  ainda  está  em  andamento;  a  atualização  do  regimento  do
ConCamp  é  outra  pauta  que  deverá  ser  apreciada  em  breve;  está  sendo  elaborada,  pelo
Departamento de Ensino, uma minuta sobre a criação do regimento disciplinar do segmento
discente, segundo o Presidente vários outros campi têm esse regimento, e como no campus
Caxias do Sul não tem, acaba-se utilizando somente a Organização Didática (OD). Em seguida, o
Presidente informa que está sendo elaborado o edital que irá reger a eleição do Conselho de
Campus, pois o atual conselho encerrará o mandato no final do mês de setembro. Que no mês
de setembro está  previsto pelo menos duas  reuniões:  uma ordinária  (para  apreciação das
pautas  usuais);  e  uma extraordinária  para  apreciação do Plano de Ação de 2023.  Sobre a
eleição  do  ConCamp,  o  Presidente  contextualiza  que  conforme  debatido  em  reuniões
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anteriores,  que  com  a  exclusão  da  CPPE,  motivada  pela  dificuldade  de  composição,  por
depender da disponibilidade de servidores. Portanto, para realizar a eleição, a ideia será que
seja publicado um edital, via Gabinete, e que a votação seja via sistema virtual (será utilizado o
sistema do campus de Rio Grande). Após sua fala, o Presidente pergunta se os conselheiros
querem fazer alguma manifestação sobre a eleição do ConCamp. O conselheiro Cleidemar fala
que  nos  setores  que  já  trabalhou  estão  sendo  adotados  o  sistema  de  digitalização  dos
documentos. Que não entende porquê tem quatro impressoras patrimoniadas no campus, e
que todas estas impressoras estão sendo utilizadas para backup, sendo que essas impressoras
poderiam estar sendo utilizadas por setores que têm grandes demandas. O Presidente fala que
a  principal  função  da  gestão  é  entender  as  demandar  e  buscar  atendê-las.  Que  o  não
atendimento da demanda,  mencionada pelo conselheiro Cleidemar,  não está vinculado a falta
de recursos,  pois  recursos  têm para  atender  esse  tipo de  demanda.  Garante  que buscará
alternativas  para  resolver  esta  situação.  O  conselheiro  André  fala  que  entende  a  fala  do
conselheiro Cleidemar, pois esse é o seu ponto de vista, de acordo com suas experiências de
trabalho em vários setores. Mas também entende que o pessoal  que trabalha na TI  tenha
outro ponto de vista, e que as demandas são atendidas conforme esse ponto de vista. E como
sugestão, o conselheiro André propõe um meio termo, que seja disponibilizada uma dessas
impressoras utilizadas para backup para o setor requisitante por um determinado período, isso
ajudaria no atendimento das demandas dita prioritárias. O Presidente fala que marcará uma
reunião administrativa, com o objetivo de resolver a situação, buscando atender as demandas
referente a esta pauta, mas que também deve considerar a disponibilidade técnica apontada
pela  Coordenadoria  de  TI.  O  Conselheiro  André  fala  da  mudança  de  data  da  6ª  reunião
ordinária por causa do recesso de inverno, e que de acordo com o calendário do ConCamp, na
próxima semana já teria uma outra reunião; propõe, então, que a próxima reunião seja adiada.
O Presidente propõe que a próxima reunião seja realizada no dia 27 de setembro. Em votação,
os  conselheiros  aprovam  por  unanimidade  a  data  da  próxima  reunião  para  o  dia  27  de
setembro.  Sem mais manifestação. O Presidente agradece a presença de todos os conselheiros
e encerra a  reunião  às onze horas  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 conselheiros presentes. O registro de áudio desta reunião está
arquivado no Gabinete da Direção-geral para consulta.

CONSELHEIRO(A) ASSINATURA

Jeferson Luiz Fachinetto – Presidente 
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Luciano Batista – Secretária

André Augusto Andreis  – Docente 

Lionara Fusari – Docente

Bruno Bueno – TAE 

Cleidemar Goulart da Rosa – TAE 
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