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ATA Nº 07/2017 

REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE CAMPUS 

FELIZ 

Aos oito (08) dias do mês de novembro (11) de dois mil e dezessete (2017), às dezessete 1 
horas e trinta minutos, na sala B9 do Campus Feliz do IFRS, localizada na Rua Princesa 2 
Isabel, nº 60 no Bairro Vila Rica em Feliz – RS, foi realizada a quinta reunião ordinária do 3 
Conselho de Campus – Feliz do ano de 2017. A sessão foi convocada e coordenada pelo 4 
Presidente, Professor Giovani Forgiarini Aiub, secretariada pelo auxiliar em administração 5 
Luiz Alfredo Fernandes Lottermann. Estiveram presentes os seguintes conselheiros: Giovani 6 
Forgiarini Aiub, Diretor Geral e Presidente do Conselho; Eduardo Echevenguá Barcellos, 7 
Diretor de Ensino; Vivian Treichel Giesel, Diretora de Administração; Daniel Lothario Koch, 8 
representante titular dos técnicos-administrativos; Sigrid Régia Huve representante suplente 9 
dos técnicos-administrativos; Elisete Teresinha Bertuol Rodrigues, representante titular da 10 
comunidade externa; Juliana Luísa Gonçalves representante titular dos discentes; José Plínio 11 
Guimarães Fachel e Marcelo Lima Calisto, representantes titulares dos docentes e Rodrigo 12 
Ernesto Schröer, representante da Reitoria. Justificaram falta: Maria Julia Hunning Ehlert 13 
representante titular dos discentes e Maria Cristina Franzen representante titular da 14 
comunidade externa.O presidente agradeceu a presença de todos e iniciou explicando que o 15 
servidor Luiz Alfredo Fernandes Lottermann iria secretariar a reunião pois o secretario Tarcísio 16 
Gonçalves da Silva não poderia participar. Em seguida, apresentou a pauta da reunião: 17 
1)Referendar a alteração no Calendário de Reuniões do CONCAMP 2017; 2) Aprovar a ata 18 
nº9/2016, relativa à quinta reunião ordinária do Conselho de Campus realizada no dia 19 
30/10/2016, enviada por e-mail dia 12/09/2017; 3) Apreciação do Calendário Acadêmico 2018; 20 
4) Apreciação da solicitação de dia não letivo para o dia 07/09/2018 apresentada pelos alunos 21 
do Curso de Licenciatura em Letras - Português e Inglês; 5) Assuntos Gerais. Após a leitura 22 
da pauta, explicou que tinha uma solicitação de inclusão de pauta em regime de urgência, 23 
que seria a inclusão de um sábado letivo no calendário acadêmico, dia onze de novembro, 24 
para o curso de Licenciatura em Letras - Português e Inglês com o horário de terça-feira, pois 25 
os alunos tem uma visita técnica à feira do livro, a qual possui relação direta com o curso. 26 
Todos foram favoráveis à inclusão do item na pauta. Houve a votação, sendo aprovada por 27 
unanimidade. Logo, a reunião teve como pauta os seguintes temas: 1) Inclusão de um sábado 28 
letivo no calendário acadêmico, dia onze de novembro, para o curso de Licenciatura em Letras 29 
- Português e Inglês com o horário de terça-feira; 2) Referendar a alteração no Calendário de 30 
Reuniões do CONCAMP 2017; 3) Aprovar a ata nº9/2016, relativa à quinta reunião ordinária 31 
do Conselho de Campus realizada no dia 30/10/2016, enviada por e-mail dia 12/09/2017; 4) 32 
Apreciação do Calendário Acadêmico 2018; 5) Apreciação da solicitação de dia não letivo 33 
para o dia 07/09/2018 apresentada pelos alunos do Curso de Licenciatura em Letras 34 
Português e Inglês; 6) Assuntos Gerais. 1) Inclusão de um sábado letivo no calendário 35 
acadêmico, dia onze de novembro, para o curso de Licenciatura em Letras - Português 36 
e Inglês com o horário de terça-feira; O conselheiro Eduardo Echevenguá Barcellos 37 
explicou que essa solicitação foi feita pelos docentes e alunos para que possam participar, 38 
através de uma visita técnica, da feira do livro de Porto Alegre. Após explicações, houve a 39 
votação, sendo aprovado por unanimidade. 2) Referendar a alteração no Calendário de 40 
Reuniões do CONCAMP 2017; O presidente do conselho explicou que alterou a data da 41 
quinta reunião ordinária em função de não haver pauta para a reunião na data sendo assim 42 
foi necessário alterar a data da sexta reunião ordinária em função da proximidade com a 43 
quinta. Após houve a votação, sendo aprovado por unanimidade. 3) Aprovar a ata nº9/2016, 44 
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relativa à quinta reunião ordinária do Conselho de Campus realizada no dia 30/10/2016, 45 
enviada por e-mail dia 12/09/2017; O presidente perguntou se alguém tinha alguma 46 
consideração em relação a ata, não havendo prosseguiu com a votação, sendo quatro votos 47 
favoráveis, cinco abstenções. Não houve votos contrários. 4) Apreciação do Calendário 48 
Acadêmico 2018; O presidente explicou que o calendário exposto tinha alguns pequenos 49 
ajustes em relação ao enviado na pauta, mas iria pontuá-los, que seriam três eventos: Mostra 50 
Cultural, Festa Junina e Dia da Família no IFRS. Todos não letivos. Também explicou que o 51 
calendário foi debatido em uma assembleia com todos os servidores, e esses eventos seriam 52 
letivos, no entanto na assembleia foi votado para não ser letivo. Explicou que a proposta da 53 
direção foi de iniciar o ano letivo mais tarde devido ao processo seletivo complementar, pois 54 
os resultados do processo geralmente são divulgados após o início do ano letivo, explicou 55 
que alguns cursos não conseguem preencher todas as vagas, sendo necessário um processo 56 
seletivo complementar. Contou que neste ano após uma matrícula, perguntou se o aluno 57 
queria frequentar a aula, quando chegou na sala os alunos estavam em prova. O conselheiro 58 
Rodrigo Ernesto Schröer explicou que a última chamada para o processo seletivo normal é 59 
dia oito de fevereiro e somente após essa data tem início o processo seletivo complementar. 60 
Por estes motivos a proposta da direção era de iniciar o ano letivo dia vinte e seis de fevereiro, 61 
no entanto entende os docentes, e que os alunos não conseguem frequentar as aulas no 62 
sábado, pois trabalham e, desse modo, as aulas aos sábados ficam prejudicadas, diante disso 63 
propõem os eventos para que se possa trazer a comunidade para a escola. Explicou que o 64 
dia sete de setembro foi votado na assembleia como letivo, no entanto vai ao encontro da 65 
solicitação dos discentes para torna-lo não letivo. A conselheira discente Juliana Luísa 66 
Gonçalves explicou que os alunos não têm interesse em desfilar, e que fosse proposto outro 67 
tipo de atividade. As dezoito horas e três minutos chegou o conselheiro José Plínio Guimarães 68 
Fachel, o professor justificou o seu atraso devido ao professor ministrar aula até as dezoito 69 
horas, no curso Técnico em Informática. O conselheiro Marcelo Lima Calixto explicou que os 70 
docentes não querem aulas aos sábados devido alguns fatores, como a ausência dos alunos, 71 
biblioteca fechada, a direção não está presente aos sábados, também explicou que na última 72 
Mostra Cultural, apenas setenta e quatro alunos assinaram a lista de presença, em um 73 
contingente de seiscentos. O que ele percebe é que os docentes querem ministrar aulas e 74 
que no curso de Letras o percentual de frequência é de apenas trinta por cento. O conselheiro 75 
Eduardo Echevenguá Barcellos explicou que caso o dia sete de setembro não seja letivo, 76 
terão que ser acrescentados dois sábados letivos, também explicou que é a favor dos eventos 77 
serem letivos para que os servidores participem mais. O conselheiro José Plínio Guimarães 78 
Fachel explicou que se os alunos se sentirem motivados eles compareceriam aos sábados. 79 
O presidente do conselho sugeriu votar se os três eventos propostos seriam letivos ou não. 80 
Após, houve a votação sendo cinco votos favoráveis aos dias como letivos, dois votos 81 
favoráveis aos dias como não letivos e três abstenções. Após a votação o conselheiro Marcelo 82 
Lima Calixto solicitou que constasse em ata que, como docente, sentia -se desrespeitado pelo 83 
conselho, embora reconheça a parte democrática do conselho, pois acha que foi feito papel 84 
de bobo discutindo anteriormente o calendário em plenária. O presidente do conselho explicou 85 
que na assembleia estavam presentes apenas os docentes e técnicos e que no conselho os 86 
discentes estão representados. 5) Apreciação da solicitação de não letivo para o dia 87 
07/09/2018 apresentada pelos alunos do Curso de Licenciatura em Letras Português e 88 
Inglês; Após discussão, o presidente prosseguiu com a votação, sendo dois votos favoráveis 89 
para letivo, seis votos para não letivo e duas abstenções. Sendo assim a conselheira Juliana 90 
Luísa Gonçalves sugeriu passar o evento Mostra Cultural para o segundo semestre no dia 91 
primeiro de setembro. A festa junina para o dia trinta de junho e o dia família no IFRS para o 92 
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dia vinte e um de abril. Após houve votação para tornar letivos os dias dezessete e dezoito de 93 
dezembro para os cursos integrados, sendo seis votos favoráveis, quatro abstenções e 94 
nenhum voto contrário. Também foi votado para iniciar o ano letivo no dia vinte e um de 95 
fevereiro ou o calendário conter duzentos e dois dias letivos, houve votação sendo seis votos 96 
favoráveis ao início das aulas no dia vinte e um de fevereiro, um voto contrário e duas 97 
abstenções. O presidente do conselho também explicou que com as alterações seriam 98 
efetuados ajustes finos no calendário, tais como início e fim de trimestres, igual quantidade 99 
de dias e de semana letivos, entre outros. 6) Assuntos Gerais: O presidente perguntou aos 100 
conselheiros se os mesmos teriam algum assunto para pôr em pauta. Não tendo manifestação 101 
por parte dos conselheiros o presidente agradeceu a todos os conselheiros presentes. O 102 
Presidente do Conselho de Campus, professor Giovani Forgiarini Aiub, deu por encerrada a 103 
sessão às dezenove horas e vinte minutos. Nada mais havendo a constar, eu, Luiz Alfredo 104 
Fernandes Lottermann, lavro a presente ata, que será assinada por mim e demais presentes. 105 
Feliz, 08 de novembro de 2017.  106 
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