Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul
Campus Erechim
Ata n° 02/2020 de 16/06/2020 – CONCAMP EXTRAORDINÁRIO
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Aos dezesseis dias do mês de junho de dois mil e vinte, às dez horas e trinta minutos,
via web, por meio do link: https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/eduardo-angonesi-predebon, sob a
presidência do Diretor-Geral, Eduardo Angonesi Predebon, reuniram-se os membros do
Conselho de Campus nomeados pela Portaria nº 148, de 17 de junho de 2019, a saber:
João Rogério Machado Pereira e Fernanda Caumo Theisen, representando o segmento
docente; Monalise Marcante Meregalli e André Luciano Ciotta, representando o
segmento técnico-administrativo e Fabrício Luiz Bertochi, representando o segmento
discente. Iniciada a sessão, o presidente do Conselho saudou a todos os presentes. O
primeiro item de pauta foi a Aprovação da Ata da última reunião ordinária, Ata nº 01,
de 12 de março de 2020, que foi aprovada com unanimidade pelos conselheiros. O
segundo item de pauta foi a análise da conjuntura, Eduardo colocou a atual situação da
falta de estrutura da Instituição para poder retomar as atividades letivas, pois a mesma
não foi projetada para que as classes dos alunos nas salas de aula tenham o
distanciamento recomendado para o atual momento. Eduardo destacou que o Conselho
de Campus não tem autonomia para estabelecer o retorno das aulas, pois é do CONSUP
o poder de decisão sobre a retomada das atividades letivas e administrativas e informou
que a próxima reunião do CONSUP será no dia 23 de junho de 2020, em horário ainda a
ser definido, e as pautas para a reunião podem ser encaminhadas aos conselheiros do
CONSUP, João Rogério representante dos servidores docentes e Alexandre,
representante dos servidores técnico-administrativos. Eduardo relatou que as
Instituições de ensino da região já planejam alguma forma de retorno das atividades,
porém antes de haver vacina os cuidados sanitários serão muito rigorosos, até lá as
atividades devem continuar ocorrendo de forma remota, sendo que não há pressão para
retomar as atividades por parte do Ministério da Educação, porém em outros Campi, há
pressão da comunidade para o retorno das atividades, sendo este um cenário
razoavelmente indefinido em todo setor educacional brasileiro, visto que as Instituições
privadas continuaram as suas atividades neste momento de pandemia através de meios
digitais. No IFRS há uma grande preocupação com os servidores e a comunidade
acadêmica, por isso a DGP realizou um questionário para que todos informassem a sua
respectiva situação de saúde. O conselheiro João Rogério colocou que recebeu a
consulta dos alunos da área de mecânica sobre a realização do estágio obrigatório, visto
este por ser disciplina do Curso está suspenso devido a paralisação do calendário
acadêmico, sendo a orientação da extensão de que com o calendário suspenso e sendo
disciplina do curso, não é possível realizar o estágio obrigatório, sendo aconselhado aos
alunos apenas a realização de estágio não obrigatório. João Rogério também questionou
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o que seria necessário para tornar os estágios obrigatórios possíveis. Eduardo informou
que em uma consulta sobre a autorização da realização de estágios, o retorno foi de que
sempre que possível é permitido ao aluno que dê continuidade aos estágios, como
sugestão recomenda orientar que é possível a autorização para realização dos estágios,
mas o orientador irá atuar de forma virtualmente a quem conseguir o estágio, pois o
aluno poderá depois validar o estágio com o aproveitamento das atividades, dadas as
condições excepcionais, alterações da política de extensão e alterações dos manuais de
estágio, sendo então recomendado fazer os estágios e sinalizar a oportunidade de
aproveitamento posterior do estágio. Questionado aos conselheiros se havia mais
alguma colocação quanto a conjuntura, nenhum conselheiro se manifestou, passando
assim para o próximo ponto de pauta: retomadas das atividades no Campus Erechim –
preparativos, necessidades e ações. Eduardo mencionou que há várias discussões sobre
a retomada do calendário acadêmico, que em reunião do COAD houve uma série de
definições das ações e compras de EPI's para os 17 Campis da Instituição e que há um
GT da Reitoria criando série de alternativas todas ainda em estudo para a retomada das
atividades, sendo que sugestões devem ser encaminhadas para o comitê de crise do
Campus, pois este gerencia e autoriza as ações e faz os levantamentos solicitados pela
Reitoria e o comitê de crise Central avalia como serão utilizados os espaços da
Instituição. No retorno às atividades presenciais haverá uma normativa quanto da
utilização dos espaços dos Campi, sendo que os 17 Campi retornarão ao mesmo tempo
e nas mesmas condições, deverá ocorrer uma retomada regular e regrada pela Reitoria,
haverá um planejamento para o Campus levando em conta o levantamento de estrutura
e da utilização dos espaços, este regramento será alinhado com o regramento do
governo federal e estadual. Eduardo informou que no dia 30 de junho de 2020 haverá
reunião ordinária do CONSUP, também pediu aos conselheiros que repassem a
comunidade que o Instituto Federal jamais deixou de trabalhar, jamais parou, que todos
os setores estão funcionando remotamente à distância. Quanto à retomada das
atividades presenciais e retomada do calendário acadêmico, Eduardo colocou que o
retorno dos servidores será duas semanas antes do início da retomada das atividades
letivas, e esta retomada será após duas semanas da data definida pelo CONSUP, serão
15 dias para se organizar a partir da data definida para retorno das atividades. A
conselheira Fernanda questionou que no vídeo divulgado pela Instituição foi comentado
sobre os servidores e discentes em grupo de risco terem atividades à distância, neste
caso como seria possível dar aula se a pessoa faz parte do grupo de risco, de que forma
isso aconteceria. Eduardo esclareceu que sem vacina servidores e discentes em grupo
de risco não retornarão as atividades regulares, os discentes realizarão atividades em
casa e os docentes encaminharão planejamento de atividades de forma remota à
distância, colocando no plano de trabalho que por motivo de saúde estão trabalhando
remotamente, isso tudo será regrado pelo CONSUP. Eduardo destacou que em reunião
da AMAU fomos parabenizados, pois o Campus tem se destacado nas atividades
realizadas em prol da comunidade do Alto Uruguai. Eduardo também coloca que há uma
movimentação grande pelos demais Campi, Conselhos dos demais Campi e colegas pela
retomada de atividade remota, não sendo necessariamente EAD, devido a transposição
do semestre, sendo esta uma discussão acirrada que deverá ocorrer na reunião do
CONSUP no dia 23 de junho, onde haverá Campi que irá sugerir a retomada das
atividades parcial de forma remota. O conselheiro João Rogério relata certa dificuldade
na atividade remota, até mesmo legalmente, pois há muitas disciplinas práticas com uso
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de laboratórios. Eduardo diz que essa preocupação, este tipo de discussão será realizada
na próxima reunião do Conselho Superior. A conselheira Fernanda coloca que de forma
geral os docentes veem como desfavorável o ensino de forma remota, visto as
dificuldades tanto por parte dos docentes quanto dos discentes, sendo que é necessário
realizar avaliações nos cursos/grupos das áreas sobre a retomada pois há atividades que
necessitam ser presencias. O conselheiro André coloca que como TAE as atividades
administrativas fluem normalmente. Eduardo explica que atender ao aluno não está
acontecendo presencialmente, os servidores não estão no Campus, mas estão
realizando atividades tranquilamente de casa, que há muitas ações sendo realizadas,
inclusive virtualmente. O conselheiro André questionou se a IN da Reitoria referente ao
registro das atividades está vigente, Eduardo afirma que deve ser registrado as
atividades para não haver cobranças futuras por parte do governo, para que os
servidores se protejam desta forma. A conselheira Fernanda diz que as atividades estão
sendo constantes e que só não acontecem as aulas presenciais, que estão mantendo o
envio de sugestões de atividades e leituras aos discentes. Eduardo diz que se não for
retomada algum tipo de atividade em 2020, deve comprometer as atividades dos cursos
e que o Campus Erechim segue as orientações da Reitoria e o retorno ocorrerá apenas
nas condições sanitárias necessárias e com a definição de como serão retomadas as
atividades letivas. A conselheira Fernanda diz que as reuniões virtuais tem sido bem
eficientes. Eduardo colocou que tem participado de várias atividades virtuais. O
conselheiro João Rogério diz que o grupo tem avançado bastante no PPC do médio
integrado a ser oferecido pela Mecânica através das reuniões virtuais. Eduardo explica
que a visão de novos cursos do ensino médio tem que continuar com os servidores de
forma regular, mesmo não havendo atividade letiva comum. A conselheira Fernanda
coloca que não é visível externamente, mas que acredita que internamente muitos tem
mais atividades. Eduardo realizou o encerramento da reunião, convidou e recomendou
a todos a assistir e acompanhar as próximas reuniões do CONSUP. Também informou
que a Instituição tem passado as informações solicitadas pela Reitoria, após colocou a
palavra a disposição dos conselheiros, nenhum conselheiro se manifestou. Eduardo
agradeceu a participação e presença de todos e informou que em julho deverá ocorrer
uma próxima reunião do CONCAMP, que será após as reuniões do CONSUP e que as
pautas podem ser encaminhadas ao gabinete. Finalizados os trabalhos, nada mais
havendo a constar, eu, Jaqueline Iaroszeski chefe de gabinete substituta, lavrei a
presente ata, contendo este termo 118 linhas………………………………...

