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Aos vinte e um dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e um, às dez horas, via 1 

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

predebon, foi realizada a oitava Reunião Ordinária do Conselho de Campus (Concamp) do 3 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS) – Campus 4 

Erechim. A sessão foi convocada e presidida pelo Presidente do Conselho, Eduardo 5 

Angonesi Predebon. Estiveram presentes os seguintes conselheiros: Representante 6 

docente: Keila Marina Nicchelle. Representantes técnico-administrativos: Marlova 7 

Elisabete Balke e Marilia Balbinot Pavan. Representantes da comunidade civil: Juliane 8 

Bonez. Participaram também os servidores Giovane Rodrigues Jardim, Cristiane Reinaldo 9 

Lisboa e Carlos Eduardo Weidlich. A reunião foi convocada com a seguinte pauta: 1. 10 

Aprovação da ata da 7ª reunião ordinária, realizada no dia 18 de novembro de 2021; 2. 11 

Apreciação da classificação final dos candidatos a afastamento com substituição de 12 

docentes para capacitação/ qualificação em programas de pós-graduação stricto sensu e 13 

pós-doutorado); 3. Homologação das aprovações ad referendum, das solicitações de 14 

realização de atividades presenciais - Técnico em Informática; Técnico em Modelagem do 15 

vestuário; Engenharia Mecânica e Projeto de Extensão de Denise Olkoski; 4. Apreciação das 16 

solicitações de realização de atividades práticas presenciais de projetos de pesquisa 17 

(Otimização do sistema de potência de um veículo de eficiência energética; Identificador de 18 

Componentes Biológicos (ICB); Aplicação de filmes biodegradáveis de amido de milho como 19 

embalagens ativas contendo antocianinas); 5. Assuntos Gerais. Eduardo saudou e 20 

agradeceu a presença dos conselheiros e empossou a conselheira suplente, Marília Balbinot 21 

Pavan. Na sequência deu início a pauta da reunião, com a desconexão do presidente do 22 

Conselho, o servidor Giovane Rodrigues Jardim prosseguiu com a pauta 1 da reunião: 1. 23 

Aprovação da ata da 7ª reunião ordinária, realizada no dia 18 de novembro de 2021: a ata 24 

foi aprovada por unanimidade pelos conselheiros presentes. Giovane colocou que quanto 25 

ao item 2 da pauta se considera impedido de participar e votar, e propôs passar a pauta 3: 26 

Homologação das aprovações ad referendum, das solicitações de realização de atividades 27 

presenciais - Técnico em Informática; Técnico em Modelagem do vestuário; Engenharia 28 

Mecânica e Projeto de Extensão de Denise Olkoski; o presidente do Conselho retornou a 29 

sua conexão retornando a presidência da reunião, nenhum conselheiro fez uso da palavra 30 

quanto a pauta 3, sendo ratificada a homologação das aprovações, das solicitações de 31 

realização de atividades presenciais - Técnico em Informática; Técnico em Modelagem do 32 

vestuário; Engenharia Mecânica e Projeto de Extensão de Denise Olkoski. 2. Apreciação da 33 

classificação final dos candidatos a afastamento com substituição de docentes para 34 

capacitação/ qualificação em programas de pós-graduação stricto sensu e pós-35 
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doutorado): Eduardo informou que faz parte das atribuições dos conselheiros ratificar a 36 

classificação dos candidatos a afastamento para capacitação / qualificação. Eduardo 37 

explicou que houve problema de interpretação com relação a pontuação, num primeiro 38 

momento foi homologada uma listagem de classificação porém colegas sentiram-se 39 

insatisfeitos com a pontuação obtida e fizeram uso do direito de recorrer da pontuação e 40 

recorrendo tiveram seus direitos assistidos pela CPPD e houve uma reclassificação, neste 41 

momento também houve alguns outros questionamentos que foram encaminhandos para 42 

a Reitoria. Eduardo colocou como sugestão acolher a revisão encaminhada pela CPPD e 43 

ratificar a nova classificação, visto que há dois docentes retornando do afastamento no 44 

início do ano de 2022 e a alteração do 1º e 2º candidatos classificados não trará prejuízos 45 

nem a um nem a outro, pois ambos terão o direito de ingressarem em seus afastamentos 46 

para qualificação ainda no primeiro trimestre de 2022. Cristiane Reinaldo Lisboa colocou 47 

que qualquer dúvida dos conselheiros estava a disposição para esclarecimentos. Nenhum 48 

conselheiro fez uso da palavra. Foi aprovada a ratificação da nova classificação 49 

encaminhada pela CPPD. Posteriormente será encaminhada a publicação da homologação 50 

da listagem aprovada pelo Conselho de Campus para que sejam realizados os 51 

encaminhamentos necessários para os afastamentos. 4. Apreciação das solicitações de 52 

realização de atividades práticas presenciais de projetos de pesquisa (Otimização do 53 

sistema de potência de um veículo de eficiência energética; Identificador de 54 

Componentes Biológicos (ICB); Aplicação de filmes biodegradáveis de amido de milho 55 

como embalagens ativas contendo antocianinas): Eduardo comentou que não houve 56 

definição clara por parte da reitoria de algum fluxo particular tanto para os projetos de 57 

pesquisa quanto para os projetos de extensão, então o Campus fez um paralelo com o fluxo 58 

estabelecido pelo ensino, então os projetos tiveram a sua apreciação pelo Comitê de Crise 59 

e houve a liberação dessas atividades quando forem necessárias, destacando a importância 60 

dos projetos. Foram aprovadas as solicitações de realização de atividades práticas 61 

presenciais dos projetos de pesquisa. 5. Assuntos Gerais. Eduardo agradeceu a participação 62 

de todos os conselheiros e colocou que muito provavelmente o IFRS irá discutir as novas 63 

modalidades de educação, novos sistemas, novas possibilidades tecnológicas, novos perfis 64 

de comunidade acadêmica que surgiram, também destacou que  a Reitoria tem como certo 65 

que a partir da segunda quinzena de março de 2022 todos os Campus do IFRS deverão 66 

retornar a normalidade a menos que haja novas restrições devido as novas variantes. 67 

Eduardo informou que as sessões ordinárias do Conselho de Campus não serão realizadas 68 

em janeiro e fevereiro retornando no mês de março, porém caso haja necessidade poderá 69 

haver sessões extraordinárias. Eduardo colocou que a CIS em 2022 fará discussões sobre o 70 

trabalho remoto. A conselheira Juliane Bonez fez uso da palavra e agradeceu aos colegas a 71 

jornada construída ao longo do ano e desejou boas festas. Eduardo agradeceu a presença 72 

de todos, desejou a todos ótimo natal e excelente 2022 e encerrou a reunião. Finalizados 73 

os trabalhos, nada mais havendo a constar, eu, Jaqueline Iaroszeski, chefe de gabinete 74 

substituta, lavrei a presente ata, contendo este termo 75 linhas ......................................... 75 


