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Conselho de Campus 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 12/2022

Aos quatro dias do mês de outubro de dois mil e vinte e dois, às dez horas e quarenta e dois
minutos,  via  “webconferência  RNP”,  foi  realizada  a  Primeira  Reunião  Extraordinária  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;  João  Vitor  Gobis  Verges,  titular.  Membros  do  Segmento
Técnico-administrativo: Bianca  do  Prado  Palha, titular;  Bruno  Bueno,  titular.  Membro  do
Segmento  Discente: Maria  Clara  Penteado  Reisdorfer.  Conselheiro  ausente:  Rafael  Basso
(representante do segmento discente). Demais pessoa(s) que estavam presente(s):  Greice da
Silva Lorenzzetti Andreis (coordenadora da Coordenadoria de Desenvolvimento Institucional) A
reunião  foi  convocada  com  a  seguinte  pauta:  A)  Aprovar  o  Plano  de  Ação  2023  e  a
Programação Orçamentária 2023 do Campus Caxias do Sul, conforme ordem de serviço nº 68,
de 29 de setembro de 2022. 1. Ordem do Dia: o Presidente inicia a reunião explicando que há
uma exigência para que o plano de ação seja apreciado pelo conselho em uma reunião com
pauta  única,  por  isso  a  necessidade  de  convocação  para  uma  reunião  extraordinária.  Em
seguida,  cede  espaço  para  que  a  professora  Greice  explique  aos  conselheiros  como  foi
elaborado o plano de ação e qual foi a metodologia utilizada. A professora Greice fala que o
plano de ação teve início no mês julho. Que Inicialmente houve um levantamento de campo a
ser preenchido no sistema de planejamento do IFRS (SIGPP – Planejamento) e construção de
planilha para elaboração do Plano de Ação 2023 e preenchimento periódico do Relatório de
Ações e Resultados 2023. Entre os dias 08/08/2022 a 01/09/2022 – houve o levantamento de
ações junto à equipe gestora do Campus, levando em consideração o PDI 2019-2023, a missão
institucional,  a  visão  e  os  objetivos  estratégicos  nele  previstos,  e  informações  oriundas  do
Relatório  de  Autoavaliação  Institucional.  Entre  os  dias  02/09/2022  a  15/09/2022 houve  o
compartilhamento  do  Plano  de  Ação  com  a  comunidade  acadêmica  (docentes,  técnicos
administrativos em educação e estudantes) para coleta de sugestões, via formulário eletrônico.
E finalmente entre os dias  16/09/2022 a 21/09/2022– foi feita a compilação pela Comissão
Local  das  sugestões  recebidas  e  encaminhamento  ao  Conselho  do  Campus.  Sobre  a
metodologia,  a  professora  Greice  informa  que   foi  levado  em  consideração  a  Instrução
Normativa PRODI nº 01, de 22 de julho de 2022, que estabelece o método para elaboração do
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Plano  de  Ação  do  IFRS.  Em  seguida,  o  Presidente  agradece  a  professora  Greice  pelas
explicações, passando a palavra aos conselheiros. O conselheiro Bruno pergunta sobre o valor
que está na planilha de programação orçamentária: Promover a consolidação e atualização das
práticas  pedagógicas  do  Curso  de  Engenharia  de  Produção  através  da  disponibilização  de
infraestrutura  capaz  de  incentivar  e  permitir  Metodologias  Ativas  de  Aprendizagem,
promovendo aumento nos índices de permanência e êxito. A professora Greice responde que
imagina que o valor que está na planilha possa ser referente ao laboratório. Que o texto não
está muito claro, mas que o mesmo será revisado. O conselheiro João diz ter uma dúvida que,
no plano de ação tem uma aba relacionada ao ensino, onde informa a intenção de ampliar o
espaço da biblioteca para utilização do espaço dos alunos, mas que não aparece o valor dessa
ação. O Presidente responde que a proposta é que para os alunos tenham mais computadores
e mesas para os alunos. A professora Greice informa que não foi posto nenhuma informação
sobre o recurso, pois tem a possibilidade de se realizar a ação só com o remanejo de materiais
e equipamentos, não sendo necessário utilizar nenhum recurso. Não havendo mais nenhuma
manifestação sobre a pauta, o Presidente coloca a pauta para votação. A pauta do Plano de
Ação e Proposta orçamentária foram aprovados por unanimidade. Como não houve nenhuma
manifestação  por  parte  dos  conselheiros, o Presidente  agradece  a  presença  de  todos  os
conselheiros e encerra a reunião  às onze horas e vinte e cinco 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 da Conceição – Secretário

André Augusto Andreis  – Docente 
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João Vitor Gobis Verges – Docente

Bianca do Prado Palha – TAE 

Bruno Bueno – TAE 

Maria Clara Penteado Reisdorfer – Discente
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