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Aos vinte e oito dias do mês de agosto de dois mil e vinte, às nove horas, por meio 1 
de reunião virtual via Google Meet, foi realizada a XX Reunião Ordinária do 2 
Conselho de Campus (CONCAMP) do Instituto Federal de Educação, Ciência e 3 

Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS) Campus Feliz. A sessão foi convocada e 4 
presidida pelo Presidente do Conselho e Diretor-Geral, Marcelo Lima Calixto, 5 

secretariada pelo docente Eduardo Echevenguá Barcellos. Estiveram presentes os 6 

conselheiros do CONCAMP pelo segmento discente Débora Stefani Maciel 7 
(suplente); pelo segmento técnico-administrativo: Marinez Silveira de Oliveira e 8 
Núbia Marta Laux (titulares) e Ana Paula Wilke François (suplente); pelo segmento 9 

docente: Eduardo Echevenguá Barcellos, Túlio Lima Baségio e José Plínio 10 
Guimarães (titulares) e Cristiano da Silveira Pereira (suplente). Participaram ainda, 11 
as servidoras convidadas Cayane Genro Santos e Cristina Ceribola Crespam. As 12 

ausências não foram justificadas. A reunião ordinária foi convocada com a seguinte 13 
pauta: 1) Leitura e aprovação da ata 03 (extraordinária) enviada para conferência e 14 

observações no dia 04 de agosto; 2) Comunicação do pedido de desligamento dos 15 
conselheiros Márcia Ludwig e Clovis Freiberger Júnior, ambos membros da 16 
comunidade externa; 3) Apresentação do método e do cronograma para a 17 

Elaboração do Plano de Ação 2021 do campus Feliz, desenvolvidos pela Comissão 18 

Local de Elaboração do Plano de Ação 2021; 4) apreciação da planilha dos ajustes 19 

no Plano de Ação (2º e 3º momento de troca orçamentária); 5) proposta de troca da 20 
reunião ordinária do dia 30 de outubro para o dia 08 de outubro; 6) Assuntos Gerais. 21 

1) Leitura e aprovação da ata 03 (extraordinária) enviada para conferência e 22 

observações no dia 04 de agosto: Presidente perguntou se todos estão de acordo 23 
com a ata e se possuem novas contribuições, não houve contribuições e ata foi 24 

aprovada por unanimidade. 2) Comunicação do pedido de desligamento dos 25 
conselheiros Márcia Ludwig e Clovis Freiberger Júnior, ambos membros da 26 
comunidade externa: Presidente citou as solicitações de desligamento e informou 27 

que pelo pouco tempo restante de mandato, irá esperar nova eleição para compor 28 
os novos membros externos do concamp. Não houve divergências. 3) 29 
Apresentação do método e do cronograma para a Elaboração do Plano de 30 
Ação 2021 do campus Feliz, desenvolvidos pela Comissão Local de 31 
Elaboração do Plano de Ação 2021: A professora Cristina Crespam foi convidada 32 

para falar da elaboração do Plano de Ação 2021, por estar como coordenadora de 33 
Desenvolvimento Institucional e presidente da comissão de elaboração. Professora 34 

Cristina apresentou as etapas ocorridas até o momento, a composição e o 35 
cronograma desenvolvido juntamente com a comissão de elaboração do Plano de 36 

Ação 2021, para a condução do processo. Método de divulgação, coleta de dados 37 
e prazos (início em setembro e final em outubro). Presidente Marcelo questiona ao 38 
conselheiros se há algo a acrescentar ou perguntar. Não houve manifestação sobre 39 
o assunto. 4) apreciação da planilha dos ajustes no Plano de Ação (2º e 3º 40 



momento de troca orçamentária): Presidente questiona se algum conselheiro se 41 

opõe à participação da Diretora de Administração Cayane. Não houve manifestação 42 
contrária. Cayane apresentou na planilha anexada na convocação as alterações 43 

realizadas no plano de ação aprovado em 30/04. Quanto ao material destinado à 44 
assistência social, Cayane explicou o motivo da troca para permanente, com o 45 
objetivo para a construção do auditório e mobília. Quanto ao ressarcimento para 46 
mensalidades, o orçamento não utilizado foi trocado para permanente. Quanto ao 47 
serviço de apoio para o ensino, do orçamento para visitas técnicas e transporte para 48 

educação física, houve a troca do recurso para bolsas e apoio à projetos de 49 
pesquisa, extensão e ensino. Houve ajuste de uma parte do recurso de capacitação, 50 
de uma diferença do orçamento do lanche e da receita própria, estes ajustes foram 51 
feitos em função de ter divergências no Plano de Ação do campus com aquele 52 
cadastrado na reitoria. Quanto ao orçamento de capacitação, o restante não 53 

utilizado foi trocado para recurso permanente. A matriz orçamentária não sofreu 54 
alteração. Explicou o total de valor de permanente após as trocas e quais as 55 

utilizações. Perguntou se há alguma dúvida ou contribuição. Não houve 56 
manifestações. Marcelo pergunta se os conselheiros estão de acordo. Não houve 57 
manifestação contrária. Cayane informou que no início de agosto foi informado o 58 
orçamento para 2021 será 18,2% menor que 2020, mas informou a manutenção 59 

dos valores para a assistência estudantil pela SETEC o que ocasionou uma redução 60 
de 22,57% no orçamento de custeio e investimento. Se for feito o corte linear em 61 

todos os campi, alguns não terão condições de se manter.  Por isso, no Colégio de 62 
Dirigentes será feita a discussão da distribuição dos recursos entre os Campi, 63 
garantindo a manutenção de todos os Campi, com isso não se tem ainda a definição 64 

dos cortes efetivos ao Campus Feliz. Marcelo agradece a participação da Cayane. 65 
Túlio pergunta se o Campus Feliz está na lista dos Campi que não consegue se 66 

manter com os cortes. Cayane informa que apenas os campi que possuem 67 
características específicas, como não ter sede própria, por exemplo, mas que o 68 

Campus Feliz consegue manter os contratos, mesmo com os cortes. Não houve 69 
mais questionamentos. 5) proposta de troca da reunião ordinária do dia 30 de 70 
outubro para o dia 08 de outubro: Presidente Marcelo explicou que a solicitação 71 

de troca é devido a análise e aprovação do Plano de Ação. Professor faz duas 72 

propostas, uma sendo a troca da reunião ordinária do dia 30 de outubro para o dia 73 
08 de outubro, ou fazer uma reunião extraordinária para discussão do plano de ação 74 
e manter a reunião ordinária já agendada. Por unanimidade foi aprovada a troca da 75 
reunião ordinária para o dia 08 de outubro. 6) Assuntos Gerais: Professor Marcelo 76 
fez os seguintes informes: a) Decisão do Conselho Superior do IFRS (CONSUP) 77 

pela volta das aulas de forma remota, sendo no Campus Feliz a partir de 14 de 78 
setembro. Nesta semana estão ocorrendo reuniões de colegiados para organização 79 
das disciplinas e horários. b) Será realizada uma reunião com os pais dos alunos e 80 
enviará um e-mail com a sala da reunião, além da divulgação no site do Campus. 81 
c) O IFRS lançará um edital para alunos com vulnerabilidade para distribuição e 82 

acesso à internet. Será realizada licitação pela reitoria para aquisição de tablets 83 
para os alunos que não possuem equipamentos de acesso à internet. d) O 84 

andamento das aulas remotas será analisado ao longo do processo para verificar 85 
possíveis mudanças e aprimorar o método de ensino. Após os informes, professor 86 
Fachel relata sobre a coincidência das reuniões de colegiado e do CONCAMP, 87 
solicitando que isso seja evitado. Professor Fachel coloca também, fatores que 88 
interferem no ensino remoto, indicando que o plano de ensino remoto possui um 89 
problema na orientação, que subordinou os objetivos de ensino aos conteúdos, 90 



sendo uma inversão da boa Pedagogia, desqualificando o ensino e promovendo 91 

uma prática conteudística. Indica que possui um problema pedagógico no plano de 92 
ensino remoto. Professor Marcelo agradece a participação. A conselheira Ana 93 

questiona sobre o edital de acesso à internet e aquisição de tablet. Marcelo informa 94 
que será um edital único, conforme seu entendimento. Professor Marcelo agradece 95 
a presença de todos. Não havendo mais nada a tratar, o secretário de momento 96 
lavra a presente ata que na próxima reunião, deste conselho, será aprovada. Feliz, 97 
vinte e oito de agosto de dois mil e vinte. 98 
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