
 
Ministério da Educação 

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul 

Campus Erechim 

 

CONSELHO DE CAMPUS 

 

Ata n° 04/2020 de 11/08/2020 –  2ª Reunião Ordinária  

 

 Aos onze dias do mês de agosto de dois mil e vinte, às dez horas, via webconferência, 1 

na sala : https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/eduardo-angonesi-predebon, foi 2 

realizada a segunda Reunião Ordinária do Conselho de Campus do Instituto Federal de 3 

Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS) – Campus Erechim. A sessão 4 

foi convocada e presidida pelo Presidente do Conselho de Campus, professor Eduardo 5 

Angonesi Predebon. Estiveram presentes os seguintes conselheiros: Representantes 6 

Docentes: João Rogério Machado Pereira e Fernanda Caumo Theisen. Representantes 7 

Técnico-Administrativos: Monalise Marcante Meregalli e André Luciano Ciotta. 8 

Representante discente: Fabrício Luiz Bertochi. A reunião foi convocada com a seguinte 9 

pauta: 1. Aprovação da Ata nª 03, da reunião extraordinária realizada no dia 07 de julho 10 

de 2020. 2. Homologação do Processo Classificatório de afastamento de servidores 11 

técnico-administrativos – Processo nº 23363.000050/2020-25 – Edital 05/2020. 3. 12 

Solicitação de Discussão de Metodologias de Comunicação Institucional. 4. Assuntos 13 

Gerais. Eduardo iniciou a reunião saudando os presentes, e comentou sobre a situação 14 

da pandemia na região, demonstrando preocupação com o atual cenário pandêmico no 15 

estado, aonde ainda ocorre aumento do número de casos e de hospitalizações, o que 16 

deixa em risco a saúde de quem pode precisar de atendimento, destacando o ingresso 17 

da região de Erechim na bandeira vermelha. Eduardo também cumprimentou Fabrício 18 

pelo do dia do estudante, enfatizando a importância dos estudantes para a instituição, 19 

e na sequência passou para os itens de pauta. 1. Aprovação da Ata nª 03, da reunião 20 

extraordinária realizada no dia 07 de julho de 2020. A Ata foi aprovada com 21 

unanimidade pelos conselheiros. 2. Homologação do Processo Classificatório de 22 

afastamento de servidores técnico-administrativos – Processo nº 23363.000050/2020-23 

25 – Edital 05/2020. Eduardo falou sobre os encaminhamentos necessários para 24 

homologação do resultado do edital, que deve ser feito pelo Conselho de Campus. 25 

Eduardo comentou sobre a possibilidade de afastamento que o IFRS oferece aos 26 

servidores para realizar capacitação, especialmente para a pós-graduação stricto sensu, 27 

em todos os campi, ressaltando a importância dessa possibilidade para os servidores, e 28 

que para o presente edital, o servidor técnico-administrativo, Artur da Silva Rosseto, 29 

está classificado, para realização de mestrado. João Rogério manifestou estar de acordo 30 

com o afastamento do servidor da área da Mecânica, pois no momento há outro 31 

servidor na instituição realizando colaboração técnica na área, e comentou sobre uma 32 

https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/eduardo-angonesi-predebon


ressalva na aprovação da equipe da área, no caso de cessar a colaboração do servidor 33 

Juliano Hilguera. Monalise e André manifestaram que consideram importante o 34 

afastamento dos servidores para a qualificação. Eduardo concordou com a importância 35 

de qualificação dos servidores para melhoria dos serviços educacionais prestados, e 36 

falou sobre a solicitação do Campus, feita junto a DGP, para que os servidores Técnicos-37 

Administrativos que possuem Pós-graduação (Mestrado ou Doutorado), possam 38 

participar dos Programas de Pós-graduação da instituição, o que pode ampliar a oferta 39 

de Programas. Eduardo falou também que a Instituição ainda não tem a possibilidade 40 

de substitutos para os técnicos-administrativos, como os docentes, o que poderia 41 

facilitar o afastamento do segmento. Sem nenhum óbice em relação à classificação, por 42 

parte dos conselheiros, Eduardo deu por aprovado o item de pauta e informou que será 43 

exarada resolução correspondente a homologação do resultado. 3. Solicitação de 44 

Discussão de Metodologias de Comunicação Institucional. Eduardo comentou que  45 

existe um problema de comunicação interna dentro da Instituição, falou que na data 46 

anterior foi criado um GT de comunicação do Campus, formado pela Coordenação de 47 

DI, Direção- geral, Gabinete e pela colega Milene, que está dando suporte para o Setor 48 

de Comunicação, que permitirá uma maior proximidade com a nova estagiária do setor. 49 

Eduardo lembrou que o colega João, jornalista do Campus, está afastado para 50 

qualificação (doutorado), retornando apenas no final de 2022, e que até lá o campus 51 

conta com o trabalho de estagiários em relação a publicação de notícias no site e nas 52 

redes sociais, e de colegas do campus que na ocasião do afastamento do João, se 53 

comprometeram a realizar algumas atividades que eram exercidas por ele. Informou 54 

que qualquer servidor pode encaminhar sugestões para melhoria da comunicação 55 

interna na instituição, e que as mesmas podem ser encaminhadas para este GT, ou 56 

mesmo diretamente para a Direção ou Gabinete. Eduardo lembrou também que em 57 

março a Direção previa reuniões com áreas e setores, através de seus representantes, 58 

porém em função da pandemia, não foi possível realizar ainda estes momentos de 59 

diálogo, frisou que assim que possível, estes momentos serão retomados, podendo ser 60 

incluídos servidores que não são representados pela sistemática utilizada 61 

anteriormente, o que deve melhorar a comunicação interna. André e Monalise 62 

sugeriram incluir membros da CIS e da CPPD no GT da Comunicação. Eduardo sugeriu a 63 

criação de um GT de comunicação interna, com a participação da CIS, CPPD, Direção, 64 

Gabinete, representante dos estudantes, o que foi acatado pelos conselheiros, portanto 65 

será criado um novo GT para tratar da comunicação interna do campus. André 66 

questionou sobre a possibilidade ou probabilidade de tornar grupos de Whatsapp, meio 67 

oficias de comunicação. Eduardo falou que a comunicação da Reitoria será consultada 68 

para solver a dúvida, mas enfatizou que, pelo seu conhecimento, são meios oficiais de 69 

comunicação o site e o e-mail institucional. 4. Assuntos Gerais. Eduardo inicialmente 70 

passou a palavra para João Rogério, o qual falou sobre as solicitação de estudantes do 71 

curso de Engenharia Mecânica, que conseguiram concluir os seus estágios, devido à 72 

Portaria nº 18, do IFRS, e por isso estão solicitando o certificado de conclusão de curso, 73 

por não poderem colar grau no momento. João informou que os mesmos já procuraram 74 

o Setor de Registros Escolares, mas que foram informados que que não poderiam 75 

receber os certificados, por questões de legalidade. Eduardo, informou que o Campus 76 

consultará a Proen acerca da legalidade de exarar certificados sem a colação de grau. 77 

Márcia comentou que sem o lançamento das notas do estágio no sistema acadêmico, 78 

em função da suspensão do calendário letivo, seria difícil emitir o documento. Eduardo 79 



reforçou a necessidade de consulta para verificar a possibilidade de lançamento de 80 

notas no sistema acadêmico, mesmo com a suspensão do calendário letivo. João Rogério 81 

comentou que os estudantes formandos estão regulares junto ao ENADE. Eduardo, 82 

ressaltando a importância para a Instituição, convidou os conselheiros para acompanhar 83 

a próxima reunião do Consup (12/08/2020), a qual tratará novamente sobre o 84 

regulamento das as atividades pedagógicas não presencias, após pedido de vistas na 85 

reunião anterior daquele Conselho. Eduardo informou que as votações estão ocorrendo 86 

de forma nominal, e que o posicionamento dos Conselheiros pode ser acompanhada 87 

por todos, ressaltando a complexidade do momento vivenciado, em função da 88 

pandemia, e da cobrança da sociedade quanto a retomada de atividades pedagógicas e 89 

também letivas. André comentou que após acompanhar a última reunião do Conselho, 90 

percebeu que há uma grande pressão para a retomada do calendário letivo. Eduardo 91 

comunicou aos conselheiros que o Campus Erechim foi oficiado pelo Ministério Público 92 

Federal, para responder questões sobre a suspensão das atividades letivas, e se o 93 

pagamento dos docentes estava sendo mantido. Eduardo relatou que o Campus buscou 94 

auxilio junto à Reitoria para responder à solicitação, para que desta forma as respostas 95 

enviadas sejam comuns a todos os campi, tendo em vista que outros campi também 96 

foram oficiados, e ressaltou que todos os questionamentos feitos poderiam ser 97 

respondidos através de busca no site da Instituição, enfatizando que a suspensão das 98 

atividades letivas foram regradas pelo Consup e não pelo Campus. João Rogério 99 

informou que teve acesso ao ofício através do colega Frederico, que tomou 100 

conhecimento através do SINASEFE. Após relatos de desconhecimento do documento 101 

pelos demais conselheiros, Eduardo solicitou o encaminhamento do mesmo, através de 102 

e-mail. Outro assunto abordado foi o anúncio de Cortes Orçamentários para 2021, que 103 

a princípio ficaram em 18% para as despesas não obrigatórias. Eduardo relatou que o 104 

assunto será tratado em Reunião do Conselho de Diretores - CD, na próxima quinta-105 

feira, e que provavelmente o orçamento ficará concentrado na Reitoria, para 106 

readequação orçamentária e distribuição entre os campi, garantindo dessa forma o 107 

funcionamento dos campi menores, evitando que estes fechem antes dos demais, no 108 

caso de necessidade de paralisação das atividades, parando assim, todos no mesmo 109 

estágio. Eduardo relembrou que em 2018 diversos campi necessitaram de auxílio da 110 

Reitoria para manterem as atividades, o que pode ocorrer novamente, caso não haja 111 

alteração no cenário. André questionou sobre como ficará a utilização dos recursos que 112 

não serão utilizados esse ano, considerando que o campus está com as atividades 113 

presenciais suspensas. Fernanda questionou sobre a importância de repassar 114 

informações quanto as definições sobre o orçamento, depois da realização de reunião. 115 

Eduardo concordou, falando que inclusive uma alteração no Plano de ação será 116 

necessário inclusive passar pelo Conselho de Campus. Eduardo informou também que 117 

nos próximos dias serão realizadas consultas para escolha de representantes para o 118 

CONSUP E para o CONCAMP, de forma eletrônica, como já estão sendo realizadas em 119 

outros campi. Outro assunto abordado por Eduardo foi a primeira dupla titulação do 120 

IFRS, recebida pelo estudante Cleber Dalegrave, que após concluir o Curso de 121 

Bacharelado em Engenharia Mecânica, defendeu o seu Mestrado em Portugal. Eduardo 122 

afirmou que o Campus Erechim é pioneiro em destinar um percentual para a realização 123 

da mobilidade internacional dos seus estudantes, sendo o campus com maior 124 

investimento, tendo inclusive destinado valores superiores aos da Reitoria em anos 125 

anteriores, e que a mobilidade está sendo aproveitada por estudantes de diversos 126 



cursos em diferentes países, além de Portugal. Eduardo agradeceu a presença de todos 127 

e reforçou o convite para participação na reunião do CONSUP, através do you tube, e 128 

lembrou que demandas podem ser encaminhadas aos conselheiros para serem levadas 129 

ao Conselho. Finalizados os trabalhos, nada mais havendo a constar, eu, Márcia Racoski, 130 

chefe de gabinete, lavrei a presente ata, contendo este termo 132 131 

linhas……………………………….................................................................................................  132 


