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 Aos quinze dias do mês de outubro 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 terceira 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: Carlos Frederico de Oliveira Cunha e Giovane Rodrigues Jardim (titulares), 7 

Gema Luciane Agliardi e Priscila Gil Wagner (suplentes). Representantes Técnico-8 

Administrativos: Monalise Marcante Meregalli e Ivan José Suszek (titulares), Tiago De 9 

Paulo Leão e Marlova Elisabete Balke (suplentes). Representante discente: Rafael 10 

Moreira Cardoso (titular), Ana Paula Cervinski e Raquel Vieira da Silva (suplentes). 11 

Representantes da comunidade civil: Juliane Bonez (titular) e Paola Margarida Baldissera 12 

(suplente). A reunião foi convocada com a seguinte pauta: 1. Posse dos novos 13 

Conselheiros e Suplentes do Conselho de Campus (CONCAMP) do IFRS / Campus 14 

Erechim; 2. Acolhida e avaliação de conjuntura institucional; 3. Assuntos Gerais. 15 

Eduardo iniciou a reunião saudando os presentes, e dando boas vindas aos novos 16 

integrantes do Conselho de Campus, onde lembrou que Monalise e Juliane já 17 

participaram do Conselho em momentos anteriores, e mencionou a passagem do dia do 18 

professor, ressaltando a importância dos educadores nos mais diversos níveis e esferas 19 

de ensino, passando para a pauta da reunião. 1. Posse dos novos Conselheiros e 20 

Suplentes do Conselho de Campus (CONCAMP) do IFRS / Campus Erechim: Eduardo 21 

esclareceu que na primeira reunião foram convocados os conselheiros e suplentes para 22 

dar posse a todos que puderam comparecer, para otimizar as próximas reuniões, e 23 

salientou a importância da realização da primeira reunião do conselho com os novos 24 

representantes, mesmo com ausência de pauta para discussão, para falar da atual 25 

conjuntura institucional. Parabenizou os conselheiros pela demonstração de 26 

maturidade institucional, salientando que não foi necessária a realização de consulta 27 

interna no segmento técnico-administrativo, devido ao entendimento entre os 28 

candidatos inscritos quanto a titulariedade e suplência, e que a escolha dos 29 
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representantes da comunidade externa ocorreu através de sorteio, por questões do 30 

edital, o qual contou com a participação de Paola. Eduardo comunicou que os termos 31 

de posse dos conselheiros serão encaminhados pelo gabinete. 2. Acolhida e avaliação 32 

de conjuntura institucional: Eduardo falou aos conselheiros sobre o funcionamento do 33 

Conselho, o qual realiza reuniões ordinárias mensais, em geral nas duas primeiras 34 

semanas de cada mês, com exceção dos meses de janeiro e fevereiro. Falou que 35 

esporadicamente, há necessidade de realização de reunião extraordinária. Informou 36 

que as reuniões são abertas à participação da comunidade acadêmica, a qual é dada 37 

ciência sobre as datas e pauta das reuniões. Sobre as reuniões, esclareceu que no 38 

momento estão sendo realizadas de forma virtual, mas que assim que possível, voltarão 39 

a ser realizadas de forma presencial. Quanto às convocações dos conselheiros, as 40 

mesmas são enviadas aos titulares, que no caso de impedimento, deverão informar o 41 

seu suplente. Eduardo ressaltou que decisões importantes da instituição passam pelo 42 

Concamp. Sobre as pautas, frisou que devem ser enviadas para o Gabinete com pelo 43 

menos uma semana de antecedência, e que em geral, sempre que possível são enviadas 44 

juntamente com a convocação para os conselheiros, com no mínimo 48 horas de 45 

antecedência, para que os mesmos possam compartilhar e discutir com os seus 46 

segmentos. No entanto algumas exceções podem ocorrer, devido a pautas de 47 

emergência. Eduardo orientou que quando houver dúvidas sobre as pautas, devem 48 

enviar para o Gabinete, com antecedência, para que os responsáveis possam ser 49 

consultados. Falou ainda que atualmente, as reuniões vêm ocorrendo nas quintas-feiras 50 

pela manhã, e que o Gabinete realizará consulta através de e-mail para verificar a 51 

melhor opção de dia e turno para a realização das próximas reuniões. Quanto às 52 

votações das pautas, informou que o presidente do Conselho vota somente quando há 53 

empate na votação (voto minerva). Eduardo destacou que o Conselho de campus 54 

funciona em prol do bom andamento campus, que sempre funcionou tranquilamente e 55 

com maturidade, sem grandes problemas ou constrangimentos, e destacou que além 56 

de planejamentos, discussão de cursos, regramentos da instituição, o conselho também 57 

é um fórum para discussões. 3. Assuntos Gerais: Eduardo ressaltou que apesar da 58 

importância dos Institutos Federais para o país, instituições impares que atendem desde 59 

o Ensino médio até a pós-graduação, isso não é reconhecido pelo atual governo federal, 60 

anunciando os cortes orçamentários para 2021, que poderão ser observados no Plano 61 

de ação que virá para análise do Conselho de Campus. Eduardo salientou que os IFs 62 

estão sendo desestruturados, financeiramente, o que implica no aumento de vagas para 63 

estudantes, no número de novos servidores. Relembrou que foram solicitadas por três 64 

vezes o aumento do dimensionamento dos servidores do campus para 90/70, mas sem 65 

retorno até o momento. Mas que apesar disso, o Campus Erechim continua crescendo, 66 

que em 2021há a pretensão de iniciar o segundo curso de Ensino médio integrado, na 67 

área de Mecatrônica, caso seja possível em função da pandemia, além do curso de 68 

administração já aprovado, e salientou que na próxima reunião do Consup será 69 

analisada a segunda pós-graduação do Campus, da área da moda. Ainda sobre o 70 



orçamento para 2021, Eduardo frisou que o valor destinado por aluno já é a metade do 71 

que era destinado em 2012, e que para 2021 será realizada uma redistribuição do 72 

orçamento entre os campi, para que todos possam funcionar, e nesse processo o 73 

Campus Erechim deixará de receber mais de R$570.000,00. Eduardo frisou que as 74 

despesas para 2021 deveriam aumentar e não ser reduzidas, após retorno das atividades 75 

presenciais. Tiago comentou que o campus já está no limite, que novas reduções 76 

significarão o sucateamento do mesmo. Eduardo comentou que é uma situação 77 

complexa o sucateamento das instituições públicas federais, e lembrou do público de 78 

estudantes que é atendido pelo IFRS e pela UFFS, onde muitos não teriam condições de 79 

acessar ensino público fora da região. Marlova comentou que em reunião com os 80 

núcleos, foi orientado que os recursos financeiros dos projetos fossem executados, pela 81 

situação do próximo ano. Ivan comentou que seria necessário rever algumas 82 

metodologias e adequar a instituição às novas metodologias de ensino aprendizagem. 83 

Eduardo concordou e falou que a Instituição está trabalhando com novas formas e 84 

metodologias, mas frisou que precisa contar com a boa vontade dos servidores, pois a 85 

instituição não tem infraestrutura necessária e nem preparação, diferente das 86 

instituições comunitárias e particulares, que conseguiram se adequar rapidamente. 87 

Marlova comentou que o campus foi contemplado com 6 projetos através de editais da 88 

reitoria, os quais estão atendendo as pessoas com necessidades diferenciadas e de 89 

inclusão. Ivan questionou que está sendo planejado para amenizar a situação em relação 90 

ao orçamento. Eduardo comentou que foi criado um fundo, onde parte dos recursos 91 

foram angariados e será gerido pela Reitoria, e que ainda não há uma decisão final sobre 92 

o orçamento para 2021, apenas uma sinalização. Ivan comentou que o processo é 93 

burocrático e as definições precisam ser ágeis para acontecerem a tempo adequado. 94 

Eduardo lembrou que estamos em período eleitoral na esfera municipal e que é missão 95 

dos servidores pressionar os representantes, para que se movimentem junto aos 96 

representantes das demais esferas, intercedendo por alterações no orçamento das 97 

instituições de ensino, particularmente para o IFRS, frisando o bom relacionamento da 98 

instituição com o poder público da região. Eduardo comentou que há servidores que se 99 

mantem informados quanto aos assuntos que dizem respeito à Instituição, mas outros 100 

não, tendo inclusive desconhecimento sobre os ataques e a desconstrução permanente 101 

da educação brasileira nos últimos anos, e comentou que o campus está trabalhando 102 

com a ideia apontada na última reunião do concamp, onde há um GT trabalhando sobre 103 

a comunicação interna para que o campus possa melhorar o fluxo e fazer com que toda 104 

a comunidade seja além de informada, envolvida nesses processos. Quanto às 105 

informações, ressaltou que muitas vezes estão disponíveis, mas alguns membros da 106 

comunidade têm dificuldade em acessá-las. Sobre o retorno presencial, Eduardo 107 

comentou que a previsão é a partir da 2ª quinzena de abril de 2021, desde que a 108 

pandemia esteja sob controle. Eduardo informou que na próxima reunião do Consup 109 

será debatido sobre o processo seletivo para 2021, onde Eduardo é presidente da 110 

Comissão de Ensino, Pesquisa, Pós-graduação e Títulos, a qual está analisando o 111 



processo encaminhado pela Reitoria, que prevê alteração na forma de ingresso para 112 

novos discentes para 2021, utilizando sorteio e nota do Enem, e que o processo também 113 

está sendo analisado pela comissão de legislação e normas. Eduardo lembrou que o 114 

campus já utilizou sorteio para seleção de estudantes, que a divulgação e o engajamento 115 

da comunidade será prejudicada, principalmente para o integrado, mas é a única 116 

solução possível no momento. Giovane comentou que o Coen aprovou em caráter 117 

emergencial a proposta devido a atual situação e sugeriu que os segmentos dialoguem 118 

com os representantes no Consup, para tentar levar a opinião do campus para aquela 119 

instância. Ivan questionou se já há algum balanço sobre as APNPs. Eduardo mencionou 120 

que provavelmente ficaram lacunas pela essência dos nossos cursos presenciais, apesar 121 

dos esforços dos docentes, e mencionou a dificuldade enfrentadas, como o problema 122 

de acesso à internet de muitos estudantes. Giovane falou que há um GT na reitoria, 123 

formado por diversos setores como TI e Gestão de pessoas, que está avaliando o 124 

processo, no qual o campus é representado pela professora Denise. O GT construirá um 125 

instrumento que será aplicado. Giovane afirmou que muitos problemas vêm das 126 

dificuldades na concepção pedagógica que foram transpostas para forma virtual e falou 127 

ainda das dificuldades dos estudantes na escolha das disciplinas, onde muitos 128 

estudantes realizaram mais inscrições do que é possível cursar, o que deve ser 129 

melhorado para o próximo ciclo. Giovane destacou o papel fundamental dos 130 

coordenadores no processo de implementação das APNPs. Sobre o Curso de 131 

Mecatrônica, Giovane ressaltou que o Processo está em análise na Proen, e logo vira ao 132 

conselho de campus para análise e aprovação, indicando que a estimativa é que o 133 

mesmo inicie no ano de 2021, mas ainda será avaliado. Giovane falou ainda que estão 134 

sendo discutidos modelos para serem apresentados aos coordenadores de curso, da 135 

relação de férias e segundo ciclo de APNP. Marlova destacou a importância de cuidar da 136 

saúde da comunidade acadêmica. A questão do cuidado com a saúde mental da 137 

comunidade acadêmica também foi discutida pelos conselheiros. Giovane esclareceu 138 

que apesar de fazer parte da equipe diretiva do Campus, estará representando a opinião 139 

do segmento docente no conselho e ressaltou a importância do debate entre os 140 

docentes para exercer a representação de forma eficaz. Falou ainda que quando houver 141 

pautas de interesse da Direção de ensino, delegará ao suplente a participação. Paola 142 

gradeceu a oportunidade de fazer parte e aprender com este Conselho, e se colocou à 143 

disposição.  Monalise deu boas vinda aos novos conselheiros e agradeceu o interesse 144 

pela participação, ressaltando que ao fazer parte do conselho se percebe a importância 145 

do mesmo, pois muitas decisões passam por ele, e que todos os servidores deveriam 146 

participar em algum momento. Reforçou a importância de representar o segmento e 147 

não a área dos conselheiros. Eduardo ressaltou a importância da participação dos 148 

servidores no Conselho de Campus, bem como no Conselho Superior. Comentou ainda 149 

que além de formação técnica, somos uma instituição de formação humana, onde os 150 

servidores fazem toda a diferença, com qualificação para participar de atividades de 151 

pesquisa e extensão, ressaltando os inúmeros projetos e atividade desenvolvidos no 152 



campus, mas que muitas vezes não somos vistos porque não temos recursos para 153 

divulgação nas mídias. Giovane lembrou que o campus foi pioneiro na realização de 154 

projetos sobre o covid, que posteriormente foram adaptados ao edital da Reitoria, 155 

trabalhos em diversas áreas, além do campus ter o maior número de projetos. Eduardo 156 

destacou o importante trabalho desenvolvido pelo Coordenação de Extensão do 157 

Campus, como os demais colegas que estão à frente dos seus departamentos. Marlova 158 

falou sobre a participação do campus na programação na TV Câmara, espaço público e 159 

franquiado onde as ações são divulgadas de foram gratuita. Eduardo agradeceu 160 

novamente a participação dos conselheiros e encerrou a reunião. Finalizados os 161 

trabalhos, nada mais havendo a constar, eu, Márcia Racoski, chefe de gabinete, lavrei a 162 

presente ata, contendo este termo 163 linhas……………………............…………...................... 163 


