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3ª Reunião Ordinária do Conselho de Campus 

 

Aos 08 dias do mês de julho de dois mil e vinte e um, às dezessete horas, por meio de reunião 1 
virtual via Google Meet, foi realizada a 3ª (terceira) Reunião Ordinária do Conselho de Campus 2 
(CONCAMP) do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul 3 
(IFRS), Campus Feliz. A sessão foi convocada e presidida pelo Presidente do Conselho e 4 
Diretor-Geral, Marcelo Lima Calixto, e secretariada pelo servidor Adriano Silva Nazareno Arrà. 5 
Estiveram presentes os conselheiros do CONCAMP pelo segmento discente: Maicon Müller 6 
de Lemos (titular), Natália Branchi de Oliveira (titular); Gabriel André Rataizki (titular); Kailani 7 
Leidens De Carvalho (suplente); Verônica Luíza Finimundi (suplente); pelo segmento docente: 8 
Matheus Felipe Pedrotti, (suplente); Júlio César de Vargas Oliveira (titular); Cristiano da 9 
Silveira Pereira (titular),Eduardo Echevenguà Barcellos (titular); pelo segmento técnico-10 
administrativo: Núbia Marta Laux (titular), Lílian Escandiel Crizel (suplente) e Pedro Dias De 11 
Castro Nóbrega (titular); pelo segmento comunidade externa: Alexandre Griebeler (titular) e 12 
Éverton Kremer (suplente). Os conselheiros Carlos Diego Cardoso Ferreira, Matheus Milani, 13 
Marinez Silveira De Oliveira, Greice Daniela Back, Joseane Hahn e Joseane Cristina Kunrath 14 
Stroeher justificaram as ausências. A reunião ordinária foi convocada com a seguinte pauta: 15 
a) Leitura e aprovação das atas 02 e 03/2021; b) Apresentação da planilha Plano de Ação 16 
2021, ajustada com as alterações orçamentárias de custeio para investimento; c) 17 
Apreciação da proposta de trabalho para a biblioteca do IFRS Campus Feliz; d) 18 
Processo Seletivo 2022/1 e e) assuntos gerais. A reunião foi iniciada pelo Presidente 19 
Marcelo Calixto, que deu boas-vindas a todos presentes nesta reunião virtual, confirmando 20 
também a presença dos conselheiros neste primeiro momento. Na sequência, apresentou o 21 
item A da pauta, perguntando se haveria alguma observação a respeito das Atas 02 e 22 
03/2021. Não houve manifestação por parte dos conselheiros, e as atas 02 e 03 foram 23 
aprovadas por unanimidade. Na pauta seguinte, perguntou aos conselheiros se haveria 24 
alguma objeção para que a Diretora-Substituta do DAP, sra. Jane Marusa Nunes Luiz, fizesse 25 
uso da palavra para expor as mudanças propostas de custeio para investimento, bem como 26 
o esclarecimento de dúvidas sobre estas alterações do plano de ação 2021. Marcelo explicou 27 
que por ela não ser membro deste Conselho, deveria ser autorizada sua exposição junto ao 28 
mesmo. Os conselheiros autorizaram e a mesma passou a explicar as mudanças. Iniciou sua 29 
fala explicando sobre os remanejamentos entre custeio, informando que as retiradas em 30 
determinadas rubricas estariam em vermelho, e em outras rubricas que foram acrescentadas, 31 
estariam na cor verde. O primeiro valor a ser remanejado foi o da monitoria de aulas, 32 
perfazendo um total de R$ 868,00 para o PIBEI e as bolsas de ensino e o valor de R$ 33 
18.731,07 em sua proposta passaria para R$ 19.600,00.  Em seguida falou sobre o AIPCT, 34 
que no edital teríamos R$ 12.600,00 (custeio) e mais R$ 6.243,00 (permanente) com uma 35 
sobra de R$819,00 que foi remanejado para o Departamento de Pesquisa do Campus. 36 
Retiramos os valores que estavam sobrando numa rubrica para aqueles que estavam 37 
faltando, em outra.  O último remanejamento neste sentido é na questão do PAIEX, com as 38 
bolsas de extensão, que também no total de R$ 12.600,00 (custeio) e mais R$ 6.243,00 39 
(permanente), e o edital teve apenas R$ 2.400,00. Daí foi repassado para o PIBEX R$   40 
10.087,98 para as bolsas de extensão o restante deste valor. Foi somado em outra linha com 41 
o valor de R$ 18.731,00, totalizando R$ 28.819,00. Informou ainda que colocou em duas 42 
colunas a proposta aprovada pelos conselheiros e a proposta de alteração apresentada aqui, 43 
dentro do orçamento de custeio. Não muda nada em valores, apenas remanejamento entre 44 
rubricas. Em seguida Jane pergunta aos presentes se há alguma dúvida desta explicação. O 45 
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conselheiro Eduardo pediu a palavra, e fazendo uso dela disse não ter dúvida, mas que 46 
gostaria de contribuir para o esclarecimento aos novos membros sobre o que foi explicado 47 
pela Jane. Quando há sobra de valor na Extensão e na Pesquisa, a sobra de custeio vai para 48 
permanente, para aquisição de materiais e para evolução da infraestrutura do Campus, 49 
informando que este é um procedimento corriqueiro, quando não se utiliza valores que 50 
sobraram dos editais. Marcelo agradeceu pela contribuição do conselheiro Eduardo e o 51 
representante discente Maicon Muller de Lemos também fez um agradecimento por este 52 
esclarecimento, alegando ser novato e não ter este conhecimento. Marcelo pergunta se há 53 
mais conselheiros que gostariam de se manifestar neste momento com a servidora Jane. Em 54 
seguida perguntou se haveria alguma objeção em relação ao que foi apresentado. O 55 
conselheiro Eduardo pergunta à Jane se este valor teria algum foco em relação ao recurso 56 
permanente. Jane respondeu que primeiramente falou entre as trocas de custeio relativas às 57 
bolsas. Em seguida, com relação ao investimento no que tange aos recursos permanentes, 58 
que foi perguntado pelo Conselheiro Eduardo, existem valores que possuem aditivos para as 59 
duas obras do Campus. Um valor menor, em torno de R$ 5.000,00 no aditivo 2, será para as 60 
obras da quadra poliesportiva; o valor maior, também a ser remanejado no aditivo 1, será para 61 
as obras do auditório, valor próximo a R$ 92.000,00. Ele está dentro dos 25% dos contratos 62 
em vigor que podem ser aditivados. Este é o foco da troca de custeio para investimento. 63 
Marcelo pergunta se teriam mais dúvidas e que este é o momento de se manifestar. Explicou 64 
que é comum estas trocas, pois se não são utilizadas as verbas recebidas, as mesmas são 65 
devolvidas posteriormente. Perguntou se haveria alguma objeção por parte dos conselheiros 66 
na aprovação das alterações do plano de ação. Não houve manifestação contrária, aprovado 67 
por unanimidade a proposta apresentada. Agradeceu à Jane pela sua participação nesta 68 
reunião.  Na sequência iniciou o terceiro item da pauta, a proposta de trabalho por parte da 69 
biblioteca. Informou aos presentes que a esta proposta chegou no período que o Estado 70 
delimitou bandeiras de protocolo do COVID e que no momento da chegada deste documento, 71 
estava definida a bandeira preta, e por isso não se encaminhou o documento ao Comitê 72 
interno porque entenderam que ali não era o momento adequado para tal. Num segundo 73 
momento foi encaminhado a este comitê, que inclusive possui membros deste conselho, para 74 
análise do conteúdo, já que a proposta para abertura naquela época seria complicado, pois 75 
não se tinha o termômetro para aferição da temperatura e nem o tapete sanitizante. A 76 
comissão entendeu que a partir do momento que a direção providenciasse os itens de 77 
segurança solicitados na proposta da biblioteca, então se poderia encaminhar para este 78 
Conselho aprovar. Marcelo passou a palavra para servidora a Conselheira Núbia, que 79 
coordena a Biblioteca, para expor aos demais conselheiros o documento desta proposta.  A 80 
mesma apresentou o conteúdo do documento na tela para todos os participantes da reunião. 81 
A Proposta de Trabalho para as Bibliotecas do IFRS é um documento geral para todos os 82 
campi e deve conversar com Plano de Contingência do IFRS. A partir destes documentos foi 83 
elaborado um protocolo específico para a biblioteca do Campus Feliz, o qual propõe em linhas 84 
gerais:  abrir a biblioteca por um dia da semana, atendimento no balcão por agendamento, 85 
plantões semanais nas quartas-feiras à tarde para empréstimos e devolução, agendamento 86 
do atendimento por e-mail, solicitação de empréstimo pelo Sistema Pergamum e quarentena 87 
de sete dias para o material devolvido. Neste primeiro momento o setor contaria com um 88 
servidor para o atendimento nos plantões. Após a segunda dose da vacina, a partir de 89 
setembro, a biblioteca contará com dois servidores para fazerem revezamento nos plantões.  90 
Marcelo destaca a produção do material de proteção em acrílico (face shield) foi feito e doado 91 
pelo campus Farroupilha. O conselheiro Júlio questiona sobre a segurança e higienização. A 92 
conselheira Núbia esclareceu como seria o funcionamento e informa que segundo os estudos 93 
que fizeram no ano passado, no papel o vírus sobreviveria por 5 dias. No protocolo geral para 94 
atender as necessidades de todas as bibliotecas do IFRS, foi decidido que a quarentena 95 
poderia ser de sete ou quatorze dias. O representante discente Maicon Muller tem uma 96 
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questão, mas não seria sobre a Biblioteca. Informou que tem alunos na Licenciatura em 97 
Química que estão praticamente formados, mas faltavam pendências por causa de disciplinas 98 
dos Laboratórios. Como esta dúvida chegou pra eles, gostaria de saber e informar ao grupo 99 
de alunos a possibilidade de abertura - ou não - dos Laboratórios. A representante discente 100 
Verônica, informou que levou para os grupos da licenciatura que estão para se formar, mas 101 
estão que faltando as disciplinas que utilizam-se de Laboratório, e estes alunos demonstram 102 
aflição por esta situação, que os formandos estão querendo definições para isso. Propôs um 103 
debate nesta ou na próxima reunião. Marcelo informa ter resposta para a indagação destes 104 
conselheiros representantes dos alunos do Campus. Prosseguiu dizendo que há duas 105 
situações dos laboratórios:  na segunda feira houve uma solicitação de uma aluna que está 106 
formando e pediu uso do laboratório por 3 a 4 vezes para concluir seu trabalho de conclusão 107 
de curso. Foi autorizada. Para as aulas práticas, a Reitoria definiu que os Colegiados são 108 
responsáveis para verificar como atender a estas demandas. Se o Colegiado aprovar, irá dizer 109 
como deverá funcionar os protocolos para os Laboratórios. Na prática, nosso Laboratório 110 
comporta doze pessoas. O Colegiado deverá organizar este atendimento e encaminha este 111 
pedido para o Diretor. Este, por sua vez, leva este pedido para a comissão da COVID que vai 112 
analisar e dizer se será favorável ou não ao pedido do Colegiado. Após a decisão da 113 
Comissão, o Conselho de Campus que é soberano, irá analisar se autoriza ou não autoriza.  114 
Marcelo salientou que este pedido deverá partir do Colegiado, e que os professores deveriam 115 
conversar com os alunos sobre isso. Quando é uma pessoa que utiliza-se do laboratório, é 116 
autorizado desde que a mesma realize as prevenções necessárias. Em seguida, o conselheiro 117 
Eduardo levantou a mão para fazer uso da palavra. Inicia sua fala informando que a primeira 118 
coisa a se resolver é a questão da biblioteca. Se os servidores não vêem problema, entende 119 
que o objetivo de retornar é tranquilo. Com relação ao laboratórios, ele tem interesse do uso 120 
pelas suas aulas práticas, daí questiona: será que vamos ter um procedimento semelhante 121 
deste que vamos ter na biblioteca, os agendamentos de laboratório como os da biblioteca 122 
serão possíveis? Questiona sobre o levantamento de possibilidades, a capacidade máxima, 123 
normas de segurança de entrada e saída do mesmo, tipos de EPI, protocolos da COVID, etc. 124 
Virá alguma determinação da Reitoria? Como poderíamos viabilizar o uso?  Marcelo responde 125 
que hoje os protocolos de segurança exigidos pela Reitoria nosso Campus teria condições de 126 
atender. Temos a capacidade máxima para uso, levantamentos de sala de aula, mas o 127 
CONSUP determinou que seriam decisões a serem tomadas pelos colegiados. Hoje você vai 128 
solicitar a demanda, vamos atender dentro das possibilidades. Os tapetes já foram adquiridos, 129 
mas os demais equipamentos, são os colegiados que deverão solicitar. O caminho será 130 
sempre pelo colegiado. O Colegiado encaminha para o Diretor de Ensino. Este encaminha 131 
para a Comissão da COVID. Próximo passo é encaminhar para o Conselho de Campus e este 132 
toma a decisão. O conselheiro Eduardo analisa que se cada solicitação passar pelo 133 
CONCAMP para atender demandas de uso dos laboratórios, como seria se nós nos reunimos 134 
a cada 2 meses e desta forma, haveria uma longa espera para suprir tais demandas.  Marcelo 135 
lembra que se poderia fazer uso das reuniões extraordinárias. Esta seria uma questão de 136 
agendamento para uma próxima pauta extraordinária. A conselheira Verônica questiona se 137 
não haveria uma possibilidade de fazer um pedido maior de todos os cursos para análise aqui.  138 
Marcelo informa que não, que dependeria sempre das vias do Colegiado para iniciar o 139 
processo como um todo. A conselheira Núbia disse que iniciou o protocolo no ano passado 140 
em conjunto com todas as Bibliotecas do IFRS e que depois realizou o nosso interno, 141 
utilizando-se do protocolo geral de contingenciamento.  Na Biblioteca seria mais fácil atender 142 
o protocolo de distanciamento social e atendimento por agendamento. Em sua opinião a 143 
utilização do laboratório seria mais complexo, pois na biblioteca o atendimento é individual e 144 
realizado por um servidor, contrariamente ao uso dos laboratórios. Existe todo um trâmite até 145 
o protocolo do setor chegar no Conselho de Campus. Com o início do semestre letivo a 146 
biblioteca começou a receber mais pedidos de atendimento de alunos, o que reforça a 147 
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necessidade de plantões no setor. Para o laboratório, deve-se encaminhar a solicitação de 148 
abertura o quanto antes prevendo o tempo necessário para a análise do protocolo. Marcelo 149 
concorda com Núbia, acha primordial esta preocupação com nossa saúde. Temos vários 150 
servidores que fazem parte do grupo de risco. Tem que se observar todas as coisas antes de 151 
se concretizar a abertura, não podemos abrir laboratório sem conversarmos antes com os 152 
servidores do mesmo.  Os técnicos que conhecem o laboratório é quem vão dizer como será 153 
feita esta análise, a quantidade máxima de pessoas, etc. Não é um processo simples, esta 154 
decisão tem que ser trazida e discutida em todas as etapas dentro dos espaços dos Campus, 155 
ouvindo os profissionais envolvidos. Marcelo informa que os laboratórios vão funcionar por 156 
agendamento, em se supondo quando vier esta abertura. Vão existir higienização dos 157 
espaços utilizados por um tempo, antes e depois, e isso será a partir da demanda dos 158 
colegiados. Sugere observar o funcionamento da biblioteca quando iniciar o mesmo. O 159 
conselheiro Maicon Muller acha importante funcionar por agendamento, para não se correr 160 
risco de aparecer mais pessoas naquele horário. Marcelo disse que nosso Campus está 161 
organizado, para circular lá dentro vai ter uma lista com nomes que foram agendados, mais o 162 
medidor de febre na entrada do prédio, e que devemos fazer valer isso. A conselheira Núbia 163 
disse que se não tiver agendado, a pessoa corre risco de chegar e não ter ninguém para 164 
atender, já que o atendimento ocorrerá sob demanda. Marcelo pergunta se há mais alguém 165 
inscrito para falar e pergunta então se haveria alguma objeção quanto à aprovação da 166 
abertura da Biblioteca na proposta informada.  O conselheiro discente Maicon faz o uso da 167 
palavra para agradecer a Conselheira e coordenadora da Biblioteca Núbia por sua 168 
preocupação com os alunos e pela proposta de atendimento a todos alunos.  Núbia disse que 169 
a equipe da biblioteca lamenta não ter sido possível abrir antes, pois a intenção seria a partir 170 
de janeiro, mas com a bandeira preta, nada pode ser feito antes. Marcelo conclama a todos 171 
presentes que se continue usando máscaras, álcool gel, para um retorno gradual mais seguro. 172 
Diante disso, a proposta foi aprovada por unanimidade. Em seguida, iniciou o último item da 173 
pauta, que versa sobre o processo seletivo para ingresso de alunos no semestre 2022/1. A 174 
proposta foi levada ao Colégio de Dirigentes. O ingresso do curso superior em 2022/1 daria 175 
entrada via ENEM, e os cursos médios decidiríamos se aprovaríamos o sorteio para ingresso 176 
ou prova. Porque o ingresso do ensino médio não permanece em sorteio e não fazemos a 177 
prova presencial para os cursos superiores do nosso campus? Nunca conseguimos preencher 178 
metade das vagas que se tinha via ENEM, haviam processos seletivos complementares. 179 
Quem decide sobre sorteio ou prova em nosso Campus, seria o CONCAMP.  Neste colégio 180 
de dirigentes eu fui voto vencido, porque outros diretores entendem que deveriam realizar 181 
provas de ingresso. Pela primeira vez a Reitoria envia um documento com um prazo bem 182 
largo para decidirmos se vamos fazer uma prova presencial para ensino médio, ou por se 183 
utilizaremos do critério de sorteio, prazo este até o dia 30 de julho. Marcelo informa ser uma 184 
decisão difícil, continua, desta vez sugerindo levar para seus representados estas propostas, 185 
para ver o que cada grupo de representados decidiria como melhor opção, através de 186 
consultas por e-mail ou de outras formas. Acredita ser um tema delicado, mas estaria 187 
disponível se todos concordassem em decidir ainda nesta reunião. Como sugestão, propõe 188 
que se escutem os segmentos que os conselheiros representam, daí poderíamos marcar para 189 
o dia 29 deste mês uma outra reunião, em caráter extraordinário, para apreciação e aprovação 190 
deste tema, após escuta da comunidade. A conselheira Núbia pede a palavra, e fazendo uso 191 
dela diz ter uma dúvida. O CONSUP aprovou que cada Campus decidisse se vai ser prova ou 192 
sorteio. No caso daqueles Campus que optarem pela prova, a responsabilidade de realização 193 
desta prova vai ser da COPPID local ou vai ser pelo geral do IFRS?  Marcelo informa que 194 
continuaria como antes, centralizado na Reitoria as inscrições e a elaboração das provas, e 195 
competirá a cada Campus a aplicação da mesma. Esta era a dúvida de Núbia, respondida. 196 
Marcelo pergunta se mais algum conselheiro gostaria de fazer alguma observação. O 197 
conselheiro Eduardo acredita ser melhor fazer a reunião extraordinária do CONCAMP para 198 
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debater este tema do processo seletivo e acha interessante levar esta discussão aos pares, 199 
para que se possa debater um pouco mais do assunto e se caso tenha prova, teríamos que 200 
ver a segurança desta aplicação de provas dada à capacidade limitada do nosso Campus no 201 
atual contexto, verificando a disponibilidade de se realizar a mesma inclusive em outros 202 
prédios pela cidade. Se manifesta por tudo que foi dito como favorável à prova, para se dar 203 
uma opção para aqueles que querem entrar e realmente se prepararam para o processo 204 
seletivo. Este é o seu pensamento, pode ser que esteja equivocado mas está ciente também 205 
de toda esta questão da capacidade, segurança, protocolo, por isso acha interessante levar 206 
esta discussão a cada grupo, pois pode ser que tenham sugestões inclusive melhores que as 207 
propostas aqui.  Maicon solicita a palavra e Marcelo pede que continue. Ele pergunta sobre 208 
uma média de quantas pessoas por ano vêm fazer a prova no Campus. Marcelo diz que não 209 
se tem números exatos, mas geralmente nas inscrições do ensino médio integrado, por 210 
aproximação, algo em torno de 200 a 300 candidatos, sabendo que nossas salas tem 211 
capacidade para 32 alunos. Hoje não temos como utilizar esta capacidade nas salas de aula, 212 
tem que levar em conta isso. Muito bem colocado pelo conselheiro Eduardo, hoje devemos 213 
esperar o número de inscritos para verificar a possibilidade de se utilizar outros espaços fora 214 
do Campus. Já existe um planejamento por parte da Reitoria que aqueles Campi que forem 215 
optar pela prova presencial, de colocar no custo da inscrição toda esta segurança que nós 216 
iremos oferecer. Sempre gosto de colocar que nosso Campus é um espaço privilegiado por 217 
sermos um campus horizontal, e todas as nossas salas de aula possuem janelas que 218 
podemos abrir todas elas, conforme os protocolos de segurança. Marcelo está de acordo com 219 
a fala do conselheiro Eduardo e pensa ser interessante o debate enquanto docente. Acha que 220 
para os docentes e para os técnico-administrativos não há problema em se organizar um 221 
debate ou uma consulta por e-mail, que talvez a maior dificuldade seja para os discentes e 222 
que ciente disso, esta direção está à disposição para ajudar a organizar um debate, da forma 223 
que os discentes acharem melhor. Aproveita este momento para informar aos conselheiros 224 
discentes que divulguem entre seus pares que foram criados e-mails institucionais para os 225 
mesmos, alguns dos alunos, os mais novos, foi divulgado para uso e hoje conversando com 226 
o servidor Evandro, responsável pela T.I. do Campus, este disse que somente 20% dos alunos 227 
estão acessando este e-mail institucional que foi criado. Esta seria a tentativa de uma nova 228 
forma de organização. Seria interessante que se utilizem deste e-mail, que a partir do 229 
momento que todos os alunos estiverem cadastrados, será informado aos professores que 230 
enviem materiais e conteúdos apenas para estes e-mails. Não estamos ainda neste patamar. 231 
Marcelo sugere que os representantes discentes deste Conselho divulguem esta informação 232 
aos seus pares. A partir do momento que precisarem se organizar, esta Gestão está 233 
disponível para auxiliar nesta organização. Hoje não teríamos uma sala para abrigar todos 234 
alunos, mas poderia ver uma forma de atender a todos. O conselheiro discente Maicon 235 
pergunta se a quadra está pronta. Marcelo confirma que sim e disse que a mesma poderia 236 
ser usada também para o processo seletivo. Informa que tem que ficar claro que não 237 
poderemos realizar provas no Campus sem atender aos protocolos de segurança e que os 238 
mesmos estarão descritos inclusive no edital do processo.  Ele lembra que se chegar em 239 
dezembro e a situação da pandemia piorar, devemos lembrar que poderá ser utilizada nesta 240 
situação do processo a opção de sorteio. Vai estar previsto no edital a situação de eventual 241 
cancelamento da prova e marcação por sorteio. A conselheira Núbia pede a palavra e 242 
pergunta sobre a data da realização da prova, se está confirmada para dezembro, mês 243 
tradicional desta prova. Marcelo confirma que será mantido este mês de dezembro, como era 244 
antes. Em seguida, a conselheira discente Verônica expressa sua dúvida a respeito do 245 
assunto dos e-mails institucionais. Informa que ela, particularmente, não aderiu a este e-mail 246 
e vários de seus colegas também não porque todos possuem e-mails das empresas que 247 
trabalham, bem como outros particulares, dos celulares e pergunta se este e-mail teria algum 248 
diferencial que justificaria utilizar, ou seria um e-mail simples. Citou que como professora do 249 
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Estado, tem um e-mail institucional e que os alunos enviam atividades através do sistema 250 
EDUCAR, que como do IFRS é do google e que dá acesso a diferentes plataformas, que não 251 
são livres de documentos, de edição de documentos, para Powerpoint, ele tem um diferencial 252 
deste ou é única ou exclusivamente um e-mail? Marcelo não soube responder ao 253 
questionamento da discente Verônica sobre as características do e-mail institucional, mas 254 
estará verificando com a TI do Campus para dar um retorno sobre as funcionalidades deste 255 
sistema. Informou que em breve o e-mail institucional será o meio oficial de comunicação 256 
dentro do IFRS, não somente no Campus Feliz mas para todos os outros Campi também, pois 257 
há situações que alguns alunos trocam e-mails e se perde o contato e institucionalizando este 258 
uso, todos poderão ser avisados de questões relativas aos cursos. Em breve estará 259 
institucionalizado, no momento ainda não está e na próxima reunião responderá esta questão. 260 
A conselheira Núbia comenta que provavelmente esta forma oficial de comunicação não será 261 
uma opção, será obrigatório. Talvez os discentes poderiam fazer um redirecionamento das 262 
mensagens, mas para os serviços institucionais os alunos terão que utilizar deste acesso. 263 
Marcelo pergunta se haveria mais alguma dúvida. Em seguida, faz leitura do comentário da 264 
Conselheira Lilian, que considera que na atual conjuntura, o sorteio deveria se manter. 265 
Inclusive de acordo com a lei de criação dos Institutos Federais, a ideia é proporcionar o 266 
acesso a todas pessoas de uma forma que não se tenham diferenças, e o sorteio neste caso 267 
seria o mais recomendado, finaliza a conselheira. Marcelo agradeceu Lilian por seus 268 
esclarecimentos. Sugere aos conselheiros uma reunião extraordinária com esta pauta do 269 
processo seletivo, e outras que poderão surgir nos próximos dias, para o dia 29 de julho neste 270 
mesmo horário, sendo que no dia 30 de julho é a data que devemos enviar o resultado desta 271 
consulta. Por unanimidade os conselheiros concordaram com o agendamento desta reunião 272 
extraordinária que tratará sobre o processo seletivo do ensino médio integrado, se será por 273 
prova presencial ou por sorteio. Dando a última sequência da pauta, Marcelo pergunta se 274 
alguém gostaria de colocar algo nos assuntos gerais. Não houve manifestação, prosseguiu 275 
então com os avisos. A pedido do Departamento de Desenvolvimento Institucional, deverá 276 
será montada uma comissão para elaboração do plano de ação de 2022, o qual será 277 
encaminhado para o CONSUP até o dia 17 de setembro do corrente ano, e esta comissão 278 
precisará ser formada por dois docentes, dois técnicos-administrativos e dois discentes. 279 
Marcelo diz que o convite para os discentes vai ser disparado hoje e que docentes e técnicos 280 
já foram convidados. É uma comissão muito importante pois ali será informado de onde será 281 
investida a verba para o plano de ação do ano de 2022.  O DDI está fazendo também uma 282 
revisão da oferta de vagas dos cursos do Campus, se há necessidade de abertura de novos 283 
cursos, obviamente seguindo todos protocolos de pesquisa, etc. Informa que para isso, será 284 
levantada e será levada aos coordenadores de cursos, a possibilidade do campos oferecer os 285 
cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC), e será trazida para que este conselho 286 
referende - ou não - esta demanda. Marcelo informou sobre a situação da obra do auditório 287 
que está em andamento, e que há um problema com a fiscalização por parte do engenheiro 288 
do Campus, que não pôde vir ao Campus em conformidade com uma instrução normativa que 289 
impede a presença do mesmo aqui.  Como sugestão, a Reitoria disse para suspender a obra. 290 
Diante deste cenário, foi colocada a possibilidade do engenheiro da prefeitura municipal de 291 
Feliz vir aqui para avaliação desta obra, em substituição ao titular do Campus. Serão duas 292 
sessões em que a câmara de vereadores poderá aprovar ou não esta requisição, e na 293 
segunda sessão vai pro parecer final. Tudo indica que está bem encaminhado, noutro 294 
momento entrará em detalhes a respeito desta situação. Agradeceu a presença de todos hoje 295 
e aguarda a todos os conselheiros na próxima reunião do dia 29, para decisão sobre o 296 
processo seletivo. Por fim, para constar, eu, Adriano Silva Nazareno Arrà, secretariei a 297 
presente reunião, lavrei a presente ata que na próxima reunião, deste conselho, será 298 
aprovada. Feliz, 08 de julho de dois mil e vinte e um. 299 
Maicon Müller de Lemos  _____________________________________________ 300 
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