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Aos quatorze dias do mês de abril de dois mil e vinte e dois, às nove horas, via 1 

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

predebon, foi realizada a primeira 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: Representantes 6 

docentes: Gema Luciane Agliardi e Keila Marina Nicchelle; Representantes técnico-7 

administrativos: Fernanda Elisa de Oliveira Venturini e Marlova Elisabete Malke. 8 

Representante discente: Pablo Julio de Souza Colares. Representante da comunidade civil: 9 

Paola Margarida Baldissera. Participou também a servidora Adriana Troczinski Storti. A 10 

reunião foi convocada com a seguinte pauta: 1. Aprovação da ata da 8ª reunião ordinária, 11 

realizada no dia 21 de dezembro de 2021; 2. Apreciação da Solicitação de Participação em 12 

Ação de Desenvolvimento em Serviço para Qualificação TAE - Marília Balbinot Pavan; 3. 13 

Assuntos Gerais. Eduardo iniciou a reunião saudando os presentes, empossou a conselheira 14 

Keila Marina Nicchelle como titular do Conselho e na sequência deu início à pauta da 15 

reunião: 1. Aprovação da ata da 8ª reunião ordinária, realizada no dia 21 de dezembro de 16 

2021: A ata foi aprovada por unanimidade pelos conselheiros. 2. Apreciação da Solicitação 17 

de Participação em Ação de Desenvolvimento em Serviço para Qualificação TAE - Marília 18 

Balbinot Pavan: Eduardo destacou que a servidora solicitou a liberação de uma parcela de 19 

seu horário, para conclusão de curso de graduação, e comentou que essa possibilidade é 20 

franqueada a todos os servidores, para realizar capacitação, além da possibilidade de 21 

solicitação de afastamento integral, lembrando que para os servidores técnicos-22 

administrativos não há substitutos, como para os docentes. A solicitação foi aprovada por 23 

unanimidade pelos conselheiros. 3. Assuntos Gerais: Eduardo destacou que com o retorno 24 

presencial, a Instituição está funcionando normalmente em todos os seus espaços, de 25 

acordo com o Plano de Contingência do IFRS, o qual está sendo constantemente revisado, 26 

para adequações, e parabenizou os servidores que trabalharam na pandemia e também no 27 

retorno presencial, que naturalmente apresenta alguns problemas, pelo tempo de 28 

inatividade, mas que estão sendo resolvidos, conforme vão surgindo; Eduardo comentou 29 

sobre o Processo Seletivo (PS) complementar, o qual teve uma boa procura dos que 30 

ofertaram vagas (Administração e Design de Moda), frisando que o problema de falta de 31 

candidatos ocorre também em outras Instituições, provavelmente pelo período atípico 32 

vivenciado, mas que para 2023 a procura deverá se normalizar; Keila falou que a área da 33 

Moda e Vestuário compartilha angústia em função do período de ingresso dos estudantes 34 

deste PS (final de abril), período com aulas bastante avançadas, questionou sobre a 35 
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possibilidade do campus ter mais autonomia em PS futuros, e destacou a seleção 36 

exclusivamente por meio do ENEM, como outro ponto negativo do PS. Eduardo comentou 37 

que os PS tem ocorrido com problemas de organização, que reclamações já foram enviadas, 38 

mas sem retorno, relembrou que em períodos anteriores os PS já foram realizados em 39 

conjunto com Campus Sertão, que inclusive gerava mais recursos para os campi, e ressaltou 40 

esperar por alterações na política de ingresso. Destacou que 50% das vagas são ofertadas 41 

na Instituição por provas presenciais, por solicitação do Campus Erechim, e reiterou que a 42 

intenção do campus para o próximo processo é avançar nos processos de comunicação, 43 

caso não haja alteração a nível de reitoria. Fernanda comentou que a inscrição é feita por 44 

um sistema muito complicado, e falou sobre a proposição de seleção que está ocorrendo 45 

na UFFS. Eduardo destacou que o acesso à educação deveria ser universal e que por anos é 46 

solicitado o aumento do dimensionamento do Campus ao MEC, e que a experiência da UFFS 47 

será observada. Gema parabenizou o Setor de Registros Acadêmicos pela agilidade e 48 

atenção dada aos pais dos ingressantes do EMI, mas destacou que o calendário é 49 

problemático; Pablo solicitou, em nome dos estudantes, pela manutenção dos 50 

equipamentos da instituição, pois muitas máquinas dos laboratórios de mecânica não estão 51 

funcionando. Eduardo comentou que algumas vezes ocorrem dificuldades licitatórias para 52 

resolver os problemas; Eduardo comentou que há probabilidade de ocorrer alguma 53 

alteração no calendário letivo, em função da aprovação do Consup, em relação aos sábados 54 

letivos, que poderão ser realizados de forma remota; Parabenizou os novos cursos da 55 

instituição: Administração, Mecatrônica e a Especialização em Modelagem Criativa com 56 

Ênfase em Sustentabilidade, bem como o futuro curso de Design gráfico, que está em fase 57 

de elaboração de PPC; Comentou que o campus está contando com uma professora 58 

visitante, que está trabalhando o mestrado profissional da área de tecnologias em conjunto 59 

com as demais áreas do campus, a partir de 2024; Adriana comentou que o campus está 60 

com credenciamento para a Lei da Informática; Eduardo comentou que os trabalhos de 61 

limpeza da área onde será construída a quadra poliesportiva já iniciaram, a qual tem 62 

previsão de conclusão de cerca de um ano, que há previsão de fechamento de todas as 63 

quadras da instituição, por meio de recebimento de verbas da bancada gaúcha, e sugeriu 64 

ao conselho a possibilidade de nomear a quadra de “Carlos Frederico Cunha”, em 65 

homenagem ao servidor, como feito ao servidor Hélio Pomorski, no caso da rádio; 66 

Comentou que neste ano o Campus Erechim receberá a instalação de uma usina 67 

fotovoltaica, por meio de um programa federal, que além de reduzir os gastos com energia, 68 

também poderá ser utilizado como espaço de experiências e pesquisas; Eduardo comunicou 69 

que na próxima reunião do Consup será apreciada a proposta de curricularização da 70 

extensão, e que a Organização Didática (OD) será apreciada nos próximos 90 dias, o que 71 

exigirá reconstrução dos PPCs. Eduardo registrou agradecimento ao professor Giovane, que 72 

esteve à frente da Direção de Ensino juntamente com a professora Denise, na Coordenação 73 

de Ensino, no período complexo da pandemia, e saudou o professor Demian e a professora 74 

Nátalie, que estão assumindo as referidas funções. Comunicou que o campus conta 75 

novamente com serviço de motorista e copeira, para atender principalmente ao EMI; 76 

Marlova comentou que estão sendo realizadas visitas gerenciais, com a finalidade de 77 

aproximar o campus das necessidades da região; Eduardo frisou que o campus está sempre 78 

aberto para a comunidade da região, e lembrou que o mesmo esteve ativo durante a 79 

pandemia, agradeceu a presença de todos, e encerrou a reunião. Finalizados os trabalhos, 80 

nada mais havendo a constar, eu, Márcia Racoski, chefe de gabinete, lavrei a presente ata, 81 

contendo este termo 82 linhas ..................................................................................... 82 


