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Aos seis dias do mês de outubro de dois mil e vinte e um, às dez  horas, via web conferência, 1 

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

a quarta Reunião Extraordinária do Conselho de Campus (Concamp) do Instituto Federal de 3 

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

convocada e presidida pelo Presidente do Conselho, Eduardo Angonesi Predebon. 5 

Estiveram presentes os seguintes conselheiros: Representantes docentes: Gema Luciane 6 

Agliardi e Keila Marina Nicchelle; Representantes técnico-administrativos: Monalise 7 

Marcante Meregalli. Representantes discentes: Pablo Julio de Souza Colares e Yolanda 8 

Silveira Fernandes. Representantes da comunidade civil: Juliane Bonez. Participaram 9 

também os servidores Alexandro Magno dos santos Adário e Roberta Rigo de Aguiar. A 10 

reunião foi convocada com a seguinte pauta: 1. Apreciação da Proposta do Plano de Ação. 11 

2. Apreciação da homologação do resultado do edital de afastamento dos técnicos-12 

administrativos, sem interposição de recurso; 3. Assuntos Gerais. Eduardo iniciou a 13 

reunião saudando os presentes e destacou a necessidade de apreciação do Plano se ação 14 

(PA) pelo conselho Concamp. Comentou sobre sua ausência na reunião ordinária do 15 

Conselho, realizada no dia 30/09, em função de convocação para reunião extraordinária do 16 

Conselho superior (Consup), na qual era relator de dois processos. Comentou sobre a 17 

aprovação do retorno das atividades presenciais dos campi Bento Gonçalves e Farroupilha, 18 

aprovadas naquela reunião, e frisou que o Campus Erechim vem avançando no retorno 19 

gradual, com a liberação de cerca de 20% da disciplina para realização de alguma atividade 20 

presencial, além de atividades de pesquisa e extensão, e que até o final do segundo 21 

semestre de 2021, o campus deve se aproximar de um retorno regular, e na sequência 22 

iniciou a pauta da reunião: 1. Apreciação da Proposta do Plano de Ação. Alexandro 23 

comentou que este ano ocorreu uma alteração importante em relação aos anos anteriores, 24 

pois agora há a necessidade de uma maior integração do PA com a programação 25 

orçamentária, estabelecidas por normativas da Proad e da Prodi, mas destacou que os 26 

sistemas ainda não acompanharam esta integração, por isso ocorreram alguns problemas 27 

nos relatórios, o que exigirá alguns ajustes, que fazem parte do processo de adaptação. 28 

Alexandro informou sobre o fluxo percorrido para a elaboração do PA 2022, o qual iniciou 29 

com  o diálogo e apresentação da metodologia do PA 2022 para os Conselheiros do 30 

Concamp, onde surgiram sugestões, as quais foram implementadas; Criação e divulgação 31 

das informações preliminares no sítio institucional do campus; Reunião aberta a 32 

comunidade para apresentação e motivação à participação; Disponibilização de 33 

instrumento eletrônico de coleta de sugestões de ações; Análise, Inclusão e Validação de 34 

Ações pelas Diretorias/Coordenações Sistêmicas (DDE, DAP, Extensão, Pesquisa Pós-35 

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


Graduação e Inovação e DI); Composição da Comissão do Plano de Ação; Análise e Discussão 36 

da Proposta do Plano de Ação pela Comissão; Inserção das Ações no SIGPP e finalização, 37 

com apreciação do Concamp. Eduardo destacou que o PA é o planejamento da Instituição, 38 

mas que pode sofrer algumas alterações, se necessárias. Roberta falou sobre a proposta 39 

orçamentária para 2022, destacando que o orçamento previsto é semelhante ao de 2020 40 

(R$2.243.489,00), desta forma um pouco maior que de 2021, e por isso foi possível 41 

restabelecer os valores das bolsas de ensino, pesquisa e extensão, com valores similares ao 42 

ano de 2020, o que não foi possível em 2021, em função da redução no orçamento. Eduardo 43 

destacou que para o que está previsto como extra orçamentário se busca conseguir 44 

recursos extras, e que as restituições das bolsas para os projetos são importantes, pois é o 45 

que diferencia a instituição. Roberta explanou sobre a proposta orçamentária, destacando 46 

que serão destinados R$31.000,00 para diárias; R$178.000,00 para auxílio aos estudantes; 47 

R$96.000,00 para auxílio à pesquisadores; R$166.977,00 para material de consumo; 48 

R$60.000,00 para materiais e serviços; R$48.000,00 para despesas diversas com pessoal 49 

terceirizado; R$1.534.400,00 para pagamento dos serviços terceirizados; R$45.800,00 para 50 

serviços de tecnologia e R$22.000,00 para indenizações e restituições. Eduardo comentou 51 

que o valor total do orçamento previsto é o valor aproximado que o campus recebeu em 52 

2013, somente para investimento, e destacou que com os valores recebidos, tanto em 2020 53 

quanto em 2021, não seria possível possibilitar o funcionamento do campus, se o mesmo 54 

estivesse com atividades presenciais. Enfatizou ainda que o orçamento previsto pode não 55 

se concretizar, e se houver cortes, pode inviabilizar o funcionamento de alguns campi do 56 

IFRS, e relembrou que a Reitoria centraliza os recursos para gerir e redistribuir aos campi, 57 

para que todos se mantenham abertos, pelo menos enquanto possível. Roberta destacou 58 

que os valores apresentados correspondem a uma previsão inicial, que é necessário 59 

aguardar a aprovação e concretização, e ressaltou (positivamente) que para este exercício 60 

foi utilizada a matriz Conif para cálculo do orçamento, diferentemente de 2020 e 2021. 61 

Monalise questionou se o campus está pensando algo sobre energia solar. Adário pontuou  62 

que a instalação da energia solar foi colocada como meta no PA, conforme sugestão 63 

recebida, para garantir que se houver a possibilidade, o campus seja contemplado. Roberta 64 

esclareceu que esta ação já iniciou na instituição, que alguns campi já foram contemplados 65 

e que o campus Erechim está na fila, e que concomitantemente a esse projeto, o campus 66 

busca também a aquisição por meio de submissão de projeto junto à RGE, com 67 

auxílio/parceria do campus Canoas. Alexandro comentou que é importante que as ações 68 

necessárias ao campus sejam registradas no PA, exemplificando a quadra poliesportiva, 69 

onde o campus foi contemplado após o início das atividades do ensino médio integrado. 70 

Eduardo destacou que os registros das ações no PA valem também para pleitear, além das 71 

citadas, outras ações necessárias ao campus, como novas edificações, refeitório, entre 72 

outras, relembrando que o município de Erechim não tem representação política direta, 73 

que facilitaria a vinda de recursos extra orçamentários, como há em outros municípios, mas 74 

o campus sempre busca por recursos junto à outras representatividades. Eduardo enfatizou 75 

que o PA está abrangente, comtemplando todas as necessidades do campus, e que haverá 76 

justificativa para aquisições, caso surgirem recursos, e destacou que o mesmo ainda 77 

necessita de aprovação do Consup. Os conselheiros aprovaram a proposta do Plano de ação.  78 

2. Apreciação da homologação do resultado do edital de afastamento dos técnicos-79 

administrativos, sem interposição de recurso: Eduardo comentou sobre o fluxo 80 

estabelecido pelo edital de afastamento dos TAES (edital 29/2021), o qual abriu um período 81 

para interposição de recursos, após a homologação do resultado preliminar, aprovado pelo 82 

Concamp, em reunião realizada no dia 30/09, e pela ausência de interposição de recursos, 83 

cabe ao Concamp somente homologar o resultado final. Os conselheiros aprovaram a 84 



homologação do resultado final do edital de afastamento dos TAEs. 3. Assuntos Gerais: 85 

Eduardo comentou sobre os processos seletivos em andamento, para seleção de novos 86 

estudantes da instituição, destacando que no caso do campus Erechim, além do processo 87 

regular, que seleciona estudantes para cursos técnicos e superiores, está com dois editais 88 

abertos para seleção de estudantes de pós-graduação, para a área de Gestão e Negócios e 89 

outro para a área de Moda, este que seleciona a sua primeira turma, e solicitou a 90 

colaboração dos conselheiros na divulgação dos mesmos junto à comunidade. Juliane 91 

solicitou a disponibilização dos materiais de divulgação, para compartilhar. Eduardo 92 

também destacou que a instituição está retornando paulatinamente às atividades 93 

presenciais, de forma gradual, e comentou que provavelmente, até o final do ano, o campus 94 

estará bastante próximo à normalidade, e que o início do ano letivo de 2022, que deverá 95 

iniciar em março, para alinhar os calendários acadêmicos de todos os campi, deverá ocorrer 96 

de forma regular. Finalizados os trabalhos, nada mais havendo a constar, eu, Márcia 97 

Racoski, chefe de gabinete, lavrei a presente ata, contendo este termo 98 linhas................... 98 


