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Aos vinte e nove dias do mês de março de dois mil e vinte e um, às dez  horas e trinta 1 

minutos, via webconferência, na sala : https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/eduardo-2 

angonesi-predebon, foi realizada a primeira Reunião Extraordinária do Conselho de 3 

Campus (Concamp) do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande 4 

do Sul (IFRS) – Campus Erechim. A sessão foi convocada e presidida pelo Presidente do 5 

Conselho, professor Eduardo Angonesi Predebon. Estiveram presentes os seguintes 6 

conselheiros: Representantes docentes: Giovane Rodrigues Jardim e Gema Luciane 7 

Agliardi; Representantes técnico-administrativos: Monalise Marcante Meregalli e Ivan José 8 

Suszek; Representante discente: Rafael Moreira Cardoso; Representantes da comunidade 9 

civil: Juliane Bonez. Participou também a servidora Denise Olkoski. A reunião foi convocada 10 

com a seguinte pauta: 1.  Apreciação do Calendário Acadêmico 2020/1 e 2020/2. 2. 11 

Assuntos Gerais. Eduardo iniciou a reunião saudando os presentes e na sequência passou 12 

de imediato para a pauta. Comentou que a aprovação do calendário acadêmico é 13 

importante para a Instituição, a qual está programando o seu regresso, dentro de uma 14 

expectativa de retorno à normalidade, mas ciente que a situação pandêmica ainda está se 15 

agravando, e passou a palavra para Giovane. Giovane falou que o Conselho Superior 16 

(Consup), aprovou a Resolução Nº015/2021, a qual determinou a retomada do calendário 17 

acadêmico, após o encerramento do 2º Ciclo de Atividades Pedagógicas Não Presenciais 18 

(APNPs), e concedeu autonomia aos campi para organizarem os seus calendários 19 

acadêmicos aprovados anteriormente, com as alterações necessárias para o período. 20 

Comentou que as APNPs dos cursos semestrais do campus encerram no final de março, 21 

com retorno das atividades no início de maio, e do Ensino Médio integrado (EMI), no final 22 

de maio, com retorno em junho. Giovane destacou que o calendário acadêmico 23 

apresentado, foi organizado pela Direção de Ensino (DDE) e pelo Setor Pedagógico, e 24 

compartilhado com os coordenadores de curso, para aprovação. Após, foi apresentado em 25 

reunião, onde todos os todos os servidores foram convidados a participar, e que contou 26 

com a participação de cerca de 60 servidores. Na ocasião, foi apresentado e explicado o 27 

calendário, com posterior votação via enquete, onde o mesmo foi aprovado por ampla 28 

maioria. Giovane salientou que não há muitas alternativas, no sentido temporal, 29 

lembrando que estamos em 2021, mas retomando o calendário de 2020, com algumas 30 
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flexibilizações de dias letivos, mas não de carga horária, permitidas pela Lei 1040/2020, o 31 

que fez com que a Instituição tenha alguns calendários com menos de 20 semanas. Falou 32 

ainda que após a aprovação da Resolução Nº 015/2021, em reunião conjunta do Coen e do 33 

CD, a Proen apresentou duas datas base, objetivando unificar minimamente os calendários, 34 

para que em de 2022 seja possível alinhar os Processos Seletivos (PS), entre outras 35 

questões. Destacou que o calendário está de acordo com essa proposta, e também mais 36 

próximo com as demais redes de ensino do município. Giovane comentou sobre os 37 

documentos enviados ao Conselho (quadro dos cursos semestrais; quadro do curso de EMI; 38 

e modelo descritivo do calendário). Sobre o modelo descritivo, pontuou que os setores 39 

informam datas relevantes para o campus, como os períodos de matriculas, formaturas, 40 

publicação de editais, entre outras. Na sequência, Denise realizou a leitura da minuta de 41 

Resolução, onde foram comentados os artigos. Denise ressaltou que o retorno do 42 

calendário acadêmico não configura o retorno presencial das atividades letivas. Giovane 43 

comentou que o campus optou por uma minuta enxuta, sem repetição do que está na 44 

Resolução Nº 015/2021, pois caso ocorrer alteração na mesma, não será necessário alterar 45 

a Resolução do campus. Ressaltou que o art. 1º resguarda o direito de aproveitamento das 46 

4 semanas que foram trabalhadas em 2020. Sobre o art. 2º, Giovane destacou que o mesmo 47 

foi elaborado pelo GT criado para deliberar sobre as solicitações de realização de atividades 48 

presenciais no campus. Denise comentou que o objetivo do GT, foi estabelecer um fluxo, 49 

desde a solicitação do professor até a chegada ao Concamp. Sobre o art. 3º, Denise 50 

destacou a importância da revisão dos conteúdos ministrados anteriormente à suspensão 51 

do calendário. Sobre o art 4º, Giovane ressaltou que a semana de 10 a 14/05 será destinada 52 

a ambientação e formação dos servidores, e a partir do dia 17/05, o calendário acadêmico 53 

iniciará a sua vigência, com ambientação dos estudantes, de acordo com a Resolução Nº 54 

015/2021. Destacou que essa ambientação será importante, pois muitos estudantes não 55 

estão participando das APNPs, e terão acesso às atividades remotas somente no retorno 56 

do calendário, quando as atividades passarão a ser obrigatórias, o que implicará com 57 

questões relacionadas ao vínculo institucional e à assistência estudantil. Sobre o artigo 5º, 58 

Monalise questionou, se os estágios estavam sendo considerados no artigo. Denise falou 59 

que, considerando as 360 horas, os estudantes conseguiriam desenvolver o estágio nesse 60 

período, mas caso houver algum problema, as matrículas poderão ser deixadas em aberto, 61 

pois todos os estudantes precisam concluir a disciplinas juntos. Giovane comentou que nas 62 

APNs, os únicos componentes curriculares que continuaram em 20 semanas foram os 63 

estágios, em função de suas cargas horárias semanal. Giovane comentou ainda que o 64 

calendário referente a 2020/1, será de 14 semanas, pois 4 semanas já foram executadas 65 

em 2020, e que isso exigirá adaptação pedagógica, principalmente para os estudantes 66 

ingressantes via PS. No Art.6º, Giovane comentou que dentro da organização do campus, 67 

o EMI, por ter período anual, ficou como exceção no calendário, e dentro da exceção, tem 68 

situações particulares, pois os atuais  estudantes que encerrarão as APNPs em maio, 69 

somadas com as 4 semanas cursadas presencialmente, terão a CH total do 1º ano, e 70 

poderão, de acordo com a Resolução Nº 038/2020, aproveitar, avançando para o 2º ano, e 71 

os que não conseguirão avançar, continuarão no 1º ano, com aproveitamento de 4 72 



semanas. Em decorrência disto, o colegiado do curso disponibilizou 15 vagas para o PS, 73 

dessa forma, o curso terá no 1º ano, alunos com aproveitamento de 4 semanas e mais 15 74 

ingressantes. Giovane comentou ainda sobre a grande procura para as vagas ofertadas no 75 

PS, e que espera ser possível aumentar o quantitativo de ingressantes. Eduardo comentou 76 

que no dia 27 de abril haverá reunião do Consup, onde poderá haver alguma alteração nas 77 

regras do PS. Giovane falou que a nova turma inicia no dia 24/05, e os atuais estudantes, 78 

terão 2 semanas de férias, tendo 39 semanas para o primeiro ano (35 + 4), diferente do 2º 79 

ano. Eduardo comentou que o calendário vai avançar, mas que vai demorar um tempo até 80 

a instituição conseguir ter calendários similares às demais instituições de ensino. 81 

Comentou que as APNPs, possibilitaram aos estudantes avançar em seus cursos, mas o 82 

direito de retomar de onde parou o calendário, foi resguardado aos estudantes que 83 

precisarem, em função disso, mesmo estando em 2021, o calendário acadêmico é referente 84 

a 2020. Frisou que o retorno é um esforço da instituição, todos os campi estão trabalhando 85 

na aprovação dos seus calendários acadêmicos, e que irão respeitar o que foi definido em 86 

conjunto. Frisou ainda que não será um retorno presencial, mas somente as atividades 87 

práticas que realmente serão necessárias terão esse formato, e deverão ser justificadas, 88 

portanto serão exceções, tendo que passar pelo Comitê de retorno seguro, e pelo GT criado 89 

para esse fim. Ivan comentou que é um retorno tardio, mas viável. Eduardo comentou que 90 

o calendário representa o que é possível, não o que é o desejado pela instituição. Posto em 91 

votação, os documentos referentes ao calendário acadêmico foram aprovados por 92 

unaminidade pelos conselheiros. 7. Assuntos gerais. Eduardo parabenizou Ivan, pelo seu 93 

ingresso no Mestrado, desejando sucesso na caminhada acadêmica, e ressaltando a 94 

importância da capacitação dos servidores, para a instituição. Ivan falou que espera 95 

colaborar ainda mais com a instituição a partir dessa oportunidade, principalmente no que 96 

diz respeito a educação integral. Eduardo falou também sobre os números dos inscritos no 97 

PS, destacando a grande procura, principalmente pelo EMI, e destacou que todos os cursos 98 

estão recebendo números significativos de inscrições. Comentou que em função da 99 

pandemia, não foi possível a oferta regular, mas que não havia o que ser feito. Solicitou 100 

colaboração dos conselheiros na divulgação do PS especial, e pontuou que espera que a 101 

partir de 2022, as ofertas de novas vagas voltem a ser ofertadas na integralidade, inclusive 102 

para os novos cursos já aprovados. Giovane sinalizou que em algum momento poderão ser 103 

encaminhadas ao Concamp, solicitações de alterações no calendário acadêmico, pois em 104 

função do curto prazo para envio à Proen, devido à necessidade de cadastro das datas nos 105 

sistemas acadêmicos, algumas datas importantes para o campus ainda não foram definidas 106 

até o momento, mas serão encaminhadas posteriormente para inclusão. Giovane 107 

comentou ainda que, não visualiza alteração no formato de oferta para 2020/2, em função 108 

da situação da pandemia e pelo ritmo da vacinação. Eduardo comentou que as perspectivas 109 

não são boas no momento, que a instituição está tomando medidas para preservar a saúde 110 

dos servidores e dos discentes, agradeceu novamente a presença de todos e encerrou a 111 

reunião. Finalizados os trabalhos, nada mais havendo a constar, eu, Márcia Racoski, chefe 112 

de gabinete, lavrei a presente ata, contendo este termo 113 linhas.................................. 113 


