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Aos dezenove dias do mês de maio de dois mil e vinte e dois, às dez horas, no Auditório 2, 1 

Bloco IV, do Campus Erechim do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio 2 

Grande do Sul, foi realizada a segunda Reunião Ordinária do Conselho de Campus 3 

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

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

Eduardo Angonesi Predebon. Estiveram presentes os seguintes conselheiros: 6 

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

técnico-administrativos: Monalise Marcante Meregalli e Marilia Balbinot Pavan. 8 

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

Paola Margarida Baldissera. Participaram também os servidores Adriana Storti, Demian 10 

Boaroli e Luiz Gustavo Barbosa. A reunião foi convocada com a seguinte pauta: 1. 11 

Aprovação da ata da 1ª reunião ordinária, realizada no dia 14 de abril de 2022; 2. 12 

Apreciação da revisão do Projeto Pedagógico (PPC) do Curso Técnico em Modelagem do 13 

Vestuário; 3. Apreciação da Proposta de Alteração do Calendário Letivo 2022; 4. 14 

Assuntos Gerais. Eduardo iniciou a reunião saudando os presentes, destacou que é a 15 

primeira reunião presencial do Conselho após o início da pandemia, e deu início à pauta da 16 

reunião: 1. Aprovação da ata da 1ª reunião ordinária, realizada no dia 14 de abril de 2022: 17 

A ata foi aprovada por unanimidade pelos conselheiros. 2. Apreciação da revisão do PPC 18 

do Curso Técnico em Modelagem do Vestuário: Eduardo frisou que além do Colegiado 19 

do curso e da Direção de Ensino (DDE), alterações em PPCs passam pela Reitoria (Proen 20 

e Prodi), para verificação do atendimento dos requisitos legais, e após, pelo Concamp. 21 

Keila destacou que as alterações realizadas foram necessárias para adequação à 22 

realidade, com a inserção da disciplina de Modelagem Tridimensional e Modelagem 23 

Digital, mas que não alteram o perfil do curso nem a formação dos estudantes. Eduardo 24 

comentou sobre a importância da constante revisão dos cursos, para aprimoramento e 25 

atendimento das demandas do mundo do trabalho, e informou sobre a elaboração do 26 

Curso de Design Gráfico, na modalidade de Ensino Médio Integrado (EMI). Monalise 27 

questionou se as alterações seriam utilizadas para o próximo ingresso. Keila afirmou que 28 

sim, pois foram alterações pontuais. Comentou que a área está estudando também a 29 

oferta de uma nova Pós-graduação, focada no Design e Inovação. A revisão do Projeto 30 

Pedagógico foi aprovada pelos conselheiros. 3. Apreciação da Proposta de Alteração do 31 

Calendário Letivo 2022: Eduardo comentou sobre o surgimento de novos focos de Covid, 32 

mas que a princípio, as atividades presenciais ocorrerão de forma regular, sem 33 

necessidade de paralisação. Demian informou que foram realizadas três alterações no 34 

calendário, em datas anteriores ou subsequentes a feriados. Destacou que os estudantes 35 



têm dificuldades com o transporte nessas datas, em função de não ser dia letivo nas outras 36 

instituições de ensino, e que as aulas foram alocadas em sábados, conforme proposta 37 

enviada. Os conselheiros comentaram que a alteração também oportunizará convívio 38 

familiar dos estudantes nos períodos dos feriados. A alteração do calendário letivo foi 39 

aprovada por unanimidade pelos conselheiros. 4. Assuntos Gerais: Envio de pautas ao 40 

Concamp: Eduardo comentou sobre a sistemática de envio de pautas ao Conselho, e frisou 41 

que no caso de ocorrência de algum problema, o proponente deve entrar em contato com 42 

o Gabinete, para resolução do problema; Plano de Desenvolvimento Institucional: Eduardo 43 

comentou que será rediscutido em 2023, destacou que todo ano o campus tem novas 44 

ofertas de curso. Sobre a proposição de discussão de implantação de licenciatura em 45 

Matemática ou Ciências, enviada por Luiz Gustavo, relembrou que em pesquisa na região 46 

do Alto Uruguai, em 2012, foi apontada a necessidade de licenciatura em Física, e destacou 47 

a necessidade de avaliação do curso a ser proposto, para não haver sobreposição com 48 

cursos da UFFS, e que a discussão pode ocorrer em paralelo ou junto ao PDI. Comentou que 49 

a Direção de Ensino (DDE) deve levar essa discussão às áreas, bem como a rediscussão das 50 

atuais ofertas, as quais precisam estar dentro da inovação e da atualidade, para manter as 51 

demandas, com foco no que a Instituição é mais forte, e mantendo a verticalização. Eduardo 52 

comentou também sobre a redução da oferta dos cursos subsequentes, e da necessidade 53 

de formações mais curtas, para atender as demandas pontuais. Processo Seletivo: Eduardo 54 

informou que não houve alterações na sistemática de organização do processo seletivo de 55 

inverno, mas que há promessa de rediscussão para o próximo. Concursos públicos: Sobre o 56 

concurso para técnicos-administrativo, Eduardo comentou que teve um grande número de 57 

inscritos e que a previsão de nomeação é julho, sobre o concurso para docentes, informou 58 

que será trabalhado no segundo semestre, com realização da prova em 2023. Estagiária da 59 

Comunicação: Eduardo informou que no início de junho, a comunicação conta com nova 60 

estagiária, para tender as demandas da instituição no setor. Andamento da obra da quadra 61 

coberta: Eduardo informou que a empresa ainda não iniciou as obras, mas que a empresa 62 

foi notificada pela instituição, e deverá iniciar os trabalhos nos próximos dias. Construção 63 

de ambiente de inovação no Campus: Adriana falou sobre o objetivo do campus de criar um 64 

ambiente de inovação, com integração de diversas áreas. Destacou que o campus está com 65 

7 projetos, com abordagem da inovação, aprovados, e que o objetivo da criação é fortalecer 66 

os projetos, os bolsistas e o diálogo com a comunidade. Comentou sobre reunião realizada 67 

na incubadora tecnológica do Município e sobre sua participação no CODER. Adriana falou 68 

sobre o trabalho que está sendo realizado pela professora visitante, junto aos grupos de 69 

pesquisa, objetivando a realização de uma proposta de mestrado profissional, para o qual 70 

seria necessário um ambiente de inovação. Eduardo destacou que a professora Denize está 71 

colaborando na criação do Mestrado, que a participação dos servidores é voluntária, mas 72 

que está atrelada à produção dos pesquisadores, e que bons ditais exigem integração. 73 

Participação no South Summith: Eduardo comentou que durante a participação no evento 74 

foi perceptível a necessidade de inovação. Destacou que é necessário que a inovação esteja 75 

presente nos projetos e cursos da instituição, e avaliou como uma assertiva da prefeitura 76 

municipal de Erechim, oportunizar a ida de uma comitiva ao evento, bem como às demais 77 

visitações realizadas (Tecnopuc e Instituto Caldeiras). Pablo comentou que o evento foi 78 

voltado à sustentabilidade, energias renováveis, e destacou a necessidade de criação de 79 

ambientes de startaps up no IFRS. INOVA: Eduardo falou sobre projeto que está sendo 80 

desenvolvido em parceria com a URI, em edital do INOVA, com representação das 81 

professoras Adriana Stoti e Denize Grzybovski. Discussão SETEC e CONIF: Eduardo 82 

comentou sobre a discussão em relação à reconstrução da matriz orçamentária, que será 83 

calcada na eficiência dos cursos, número de estudantes e vocação da instituição. Destacou 84 



que a instituição não pode ter cursos que não formam discentes. Paola comentou que a 85 

comunidade externa tem a visão que os cursos do IFRS formam poucos discentes, destacou 86 

a importância da divulgação, bem como dos cursos de licenciatura, e lembrou que os 87 

estudantes das escolas públicas vêm com deficiências, por isso é necessário auxiliar, para 88 

evitar reprovação. Eduardo relembrou que estudante retido não contribui para a matriz, 89 

que não é necessário reduzir a qualidade, mas sim atualizar os cursos e evoluir enquanto 90 

instituição. Demian comentou que a DDE concorda com a implementação de uma 91 

licenciatura, desde que não haja sobreposição de curso, e que haja oferta de práticas 92 

modernas. Informou que foi disponibilizado um questionário aos docentes, para verificar 93 

suas demandas, os quais apontaram para a necessidade de capacitação sobre metodologias 94 

ativas e avaliação, e comentou sobre a necessidade de reformulação de metodologias e de 95 

capacitação docente. Visita Controladoria Geral da União (CGU):  Eduardo comentou que a 96 

CGU realizou visitação ao Campus Bento e à Reitoria, e que a Instituição está aguardando o 97 

envio do relatório, mas acredita que terá que realizar mudanças na flexibilização e no ponto 98 

dos servidores. Uso de máscara: Eduardo frisou que o uso obrigatório em ambientes 99 

fechados continua vigente na instituição, que é necessário aguardar a alteração no Plano 100 

de Contingência, pela Reitoria, e comentou que o Comitê do Campus está com funções 101 

burocráticas de acompanhamento dos casos. Cadastro Permanente de Remoção (CPR): 102 

Eduardo comunicou que está inscrito no CPR da instituição, e que caso ocorrer, concluíra o 103 

seu mandato no campus. Finalizados os trabalhos, nada mais havendo a constar, eu, Márcia 104 

Racoski, chefe de gabinete, lavrei a presente ata, contendo este termo 105 linhas ................ 105 


