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5ª Reunião Extraordinária do Conselho de Campus 
 
Aos 03 dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e um, às dezessete horas, por meio de 1 
reunião virtual via Google Meet, foi realizada a 5ª (quinta) Reunião Extraordinária do Conselho 2 
de Campus (CONCAMP) do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio 3 
Grande do Sul (IFRS), Campus Feliz. A sessão foi convocada e presidida pelo Presidente do 4 
Conselho e Diretor-Geral, Marcelo Lima Calixto, e secretariada pelo servidor Adriano Silva 5 
Nazareno Arrà. Estiveram presentes os conselheiros do CONCAMP pelo segmento discente: 6 
Maicon Müller de Lemos (titular) e Natália Branchi de Oliveira (titular); pelo segmento docente: 7 
Cristiano da Silveira Pereira (titular), Eduardo Echevenguà Barcellos (titular) e Júlio César de 8 
Vargas Oliveira (titular); pelo segmento técnicos-administrativos: Núbia Marta Laux (titular), 9 
Joseane Cristina Kunrath (titular), Pedro Dias de Castro Nóbrega (titular) e Greice Daniela 10 
Back (suplente); e pelo segmento comunidade externa: Alexandre Griebler (titular). Os 11 
conselheiros: Joseane Hahn (titular), Éverton Kremer (suplente), Gabriel André Rataizki 12 
(titular) e Kailani Leidens de Carvalho (suplente), justificaram suas ausências. A reunião 13 
ordinária foi convocada com a seguinte pauta: a) Apreciação da proposta do calendário 14 
acadêmico de 2022; b) Apreciação da resposta ao Recurso da Profa. Andrea Jéssica 15 
Borges Monzón referente ao Projeto Lets Play! / PAIEX; e c) Assuntos Gerais. A reunião 16 
foi iniciada pelo Presidente Marcelo Calixto, que deu boas-vindas a todos os presentes nesta 17 
reunião virtual. Apresentou o primeiro item da pauta, apreciação da proposta do calendário 18 
acadêmico de 2022, juntamente com o calendário dos procedimentos acadêmicos. Perguntou 19 
se existiria alguma objeção por parte dos conselheiros presentes, já que se trata do mesmo 20 
assunto, que os procedimentos acadêmicos fossem colocados juntamente na votação e nas 21 
apreciações juntos com nosso calendário acadêmico e com a Resolução que foi encaminhada 22 
de rascunho. Em seguida questionou se todos estavam de acordo. Todos manifestaram pelo 23 
sim. Marcelo agradeceu aos conselheiros e solicitou autorização para que o Diretor de Ensino 24 
Luiz Lottermann pudesse fazer uso da palavra para uma breve explanação sobre o calendário, 25 
para que todos possam fazer as devidas considerações. Luiz informou que a proposta 26 
aprovada surgiu a partir de consultas realizadas entre docentes, técnicos e discentes, e 27 
apresentou um histórico contendo as principais informações que contribuíram para a 28 
construção desta proposta. Foram encaminhados para os segmentos três propostas de 29 
calendário pela nossa instituição para o próximo ano letivo. A partir destes questionários, 30 
chegamos a uma primeira estrutura, com a coleta de sugestões que culminaram em um novo 31 
questionário, onde tanto alunos quanto servidores pudessem opinar sugestivamente quanto 32 
à acréscimos ou alterações da proposta principal. Luiz informou que houve reunião com as 33 
lideranças de turmas de todos os cursos, uma reunião produtiva onde puderam ser sanadas 34 
todas as dúvidas, entre elas o aumento e ou diminuição dos sábados letivos. Em reunião geral 35 
com os servidores, esta foi a proposta apresentada e aprovada, antes de ser encaminhada 36 
para este conselho. Ao todo, teremos 11 sábados letivos e um recesso entre natal e ano novo. 37 
Salienta que foi referendada tanto pela reunião com as lideranças das turmas quanto em 38 
reunião geral, e agora passa pelo crivo deste conselho. Luiz finaliza sua fala colocando-se à 39 
disposição para esclarecimentos pontuais. Marcelo agradeceu a exposição de Luiz e 40 
perguntou se haveria algum questionamento por parte dos conselheiros, para o Diretor de 41 
Ensino. A conselheira Joseane gostaria de saber sobre a questão do recesso de final de ano, 42 
e também sobre o calendário de 9 a 21 de agosto se seria recesso também. Luiz explicou que 43 
tem recesso entre os semestres, para descanso e organização do segundo semestre. São 44 
dois recessos, um no meio do ano e outro no final. O conselheiro Eduardo viu que há exames 45 
de 9 a 13 de agosto, e recesso após os exames. Então as férias poderão ser marcadas a 46 
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partir do dia 14 até o dia 21 de agosto, solicita confirmação destas datas. Luiz confirmou a 47 
fala de Eduardo, sendo que os alunos que não estiverem em exames, entrarão de férias em 48 
09 de agosto e os docentes, a partir de 14 de agosto. Marcelo encaminhou neste momento o 49 
regime de votação para a proposta de calendário apresentada, considerando junto nesta 50 
votação os procedimentos acadêmicos, com manifestação de votos via chat.  Todos votaram 51 
pela aprovação, por unanimidade, deste item de pauta. Luiz relembrou neste instante a 52 
necessidade de acrescentar datas referentes aos Editais de Auxílio Estudantil, para o ano de 53 
2022. Não foi possível colocar estas datas neste calendário em epígrafe, mas nos próximos 54 
dias, o Departamento de Ensino estará encaminhando estas datas para apreciação ao 55 
presidente deste conselho, datas estas que precisariam aparecer neste calendário que foi 56 
aprovado. Marcelo informou que estas datas vêm prontas da Reitoria, que só devemos 57 
adequar à realidade do nosso campus. Estará aprovando ad-referendum nos próximos dias e 58 
na próxima reunião, homologará esta aprovação. Marcelo agradeceu aos conselheiros pela 59 
aprovação do calendário e passou em seguida para o segundo item de pauta, o recurso do 60 
projeto de extensão do PAIEX, da professora Andréa Monzón, intitulado LETS PLAY!, que foi 61 
avaliado pela comissão de legislação, normas, regimentos e redação de recursos deste 62 
CONCAMP. Em seguida Marcelo solicitou ao professor Júlio César de Vargas Oliveira, relator 63 
do parecer e membro deste conselho, para que o mesmo possa ler seu relato. O conselheiro 64 
Júlio informou ter realizado uma apuração dos documentos que foram apresentados, e em 65 
seguida procedeu à leitura deste parecer relativo à prestação de contas do projeto de 66 
extensão LETS PLAY!. Em sua análise, Júlio informou que uma vez verificado que a CGAE 67 
procurou seguir as normativas que regem as exigências de hoje, foi adotado o referido 68 
parecer, se colocando à disposição dos demais conselheiros. Marcelo agradeceu ao 69 
conselheiro Júlio pela seu trabalho neste recurso de hoje e também pelo trabalho no recurso 70 
da semana passada, o qual não compareceu à reunião por questões de falta de energia. 71 
Aproveitou o momento para agradecê-lo em nome deste conselho, quanto aos dois relatos 72 
realizados sob sua responsabilidade. Marcelo em seguida pergunta se os conselheiros 73 
gostariam de se manifestar sobre o tema. O conselheiro Eduardo se manifestou, dizendo que 74 
sua fala será no mesmo sentido do que foi dito por ele na reunião passada. Avaliou-se naquela 75 
reunião um projeto de pesquisa da professora Andréa Monzón, e hoje está se avaliando um 76 
projeto de extensão desta professora. Sua fala é apenas para lembrar que a instrução 77 
normativa que regulamenta esta prestação de contas é uma instrução normativa conjunta da 78 
PROEn, da PROEx e da PROPPI. Portanto, a prestação de contas é realizada da mesma 79 
forma para Pesquisa, Ensino e Extensão. Eduardo vê que a relação deste recurso que está 80 
sendo colocado hoje e o recurso que foi colocado na reunião passada segue o mesmo sentido, 81 
e sua fala também seguirá desta forma. Devemos tomar cuidado, pois acredita que a 82 
prestação de contas avaliada pela comissão de extensão foi extremamente cuidadosa, 83 
inclusive houve um relatório da CGAE que demonstrou claramente, incluindo as etapas e os 84 
itens que deveriam ser ajustados. Ficou bem organizada como foi feita a análise desta 85 
prestação de contas, para chegar ao final e declarar que deverá ser feito o ressarcimento do 86 
valor demonstrado. Repete aqui que não é contrário ao projeto, mas que nossa avaliação 87 
deverá ocorrer com total lisura, para que no futuro não venhamos a sofrer alguma 88 
consequência com posterior auditoria sobre as questões de prestação de contas realizadas 89 
por setores envolvidos de pesquisa e de extensão, no que tange a recursos públicos. 90 
Relembrou a situação do CPF do marido da professora, que inviabilizaria também a doação 91 
dos livros para nosso Instituto, pois estaria se utilizando de cpf de terceiros. Esta foi a 92 
indicação da comissão, que Eduardo entende ser a mais adequada, visando futuramente as 93 
auditorias que acontecerão e por tudo que foi falado na reunião anterior. Marcelo agradeceu 94 
a fala de Eduardo e perguntou se mais algum conselheiro gostaria de se manifestar. Não 95 
houve manifestação dos presentes. Em seguida foi colocada em votação essa pauta, nos 96 
mesmos moldes do que ocorreu na reunião passada. Marcelo explicou que será votado o 97 
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parecer da comissão de normas deste conselho, que foi favorável ao parecer da CGAE, pela 98 
não aprovação da prestação de contas da professora Andréa, em seu projeto LETS PLAY. 99 
Quem votar pelo “sim”, estará votando pela não aprovação desta prestação de contas. Quem 100 
votar pelo “não”, estará votando pela aprovação desta prestação de contas. Temos também 101 
a possibilidade, nesta votação, da “abstenção”. Entrou-se, neste momento, em regime de 102 
votação através do chat. Por unanimidade, todos conselheiros votaram pelo “sim”, ou seja, 103 
aprovaram o parecer emitido pela comissão de normas deste CONCAMP. Marcelo passou 104 
em seguida para o último item de pauta, os assuntos gerais. Perguntou aos conselheiros 105 
presentes se haveria algum assunto que queiram relatar aqui. O conselheiro Eduardo 106 
questionou sobre a dose de reforço da vacina, se teria alguma menção sobre isso por parte 107 
da prefeitura ou da secretaria de saúde do município, se haveria previsão para a terceira dose. 108 
Marcelo informou ser oportuna a pergunta de Eduardo, antecipando o que seria colocado aqui 109 
nos assuntos gerais, da sua parte. Informalmente, o pessoal da prefeitura relatou que a vacina 110 
para os profissionais da área da educação serão publicadas as datas, para a terceira dose, 111 
no site da prefeitura de Feliz. Tem que cuidar a data que aconteceu a vacinação, após 5 112 
meses. A prefeitura informará através destas datas, em suas redes sociais. Marcelo em 113 
seguida informou que nesta última segunda-feira, dia 29 de novembro, retornaram às 114 
atividades presenciais todos os servidores técnico-administrativos e alguns professores em 115 
nosso campus. Foi muito emocionante ver este retorno e a movimentação de todos nestes 116 
dias. Lembrando que na próxima segunda-feira, dia 06 de dezembro, também estarão 117 
retornando às aulas presenciais os nossos alunos que quiseram vir neste momento. Os que 118 
não se sentiram seguros em vir neste momento, continuarão suas atividades de forma remota. 119 
No dia 06 de dezembro estarão presentes os alunos do primeiro e do segundo ano. Os nossos 120 
professores, juntamente com a nossa Direção de Ensino, estão preparando uma recepção 121 
para os nossos alunos. Convidamos os servidores e alguns egressos para participarem desta 122 
“festa” de retorno. No dia 03 de janeiro teremos o retorno dos nossos alunos de terceiro e 123 
quarto ano, do ensino médio. E os alunos dos cursos superiores, por votação e por 124 
entenderem ser melhor desta forma, não retornarão neste semestre, iniciarão suas atividades 125 
no próximo semestre, em março de 2022. Espera que as coisas continuem a progredir para 126 
os 100% dentro do nosso campus. Por último, Marcelo convida a todos para inauguração da 127 
quadra poliesportiva, que acontecerá no dia 17 de dezembro e contará com a presença do 128 
nosso Reitor, do prefeito e de um representante do MEC, todos confirmados. Desejou um feliz 129 
natal para todos, esperando que o ano de 2022 nos traga bastante esperança e bastante 130 
saúde, para voltarmos àquela normalidade de antes, e de nos reunirmos presencialmente, 131 
com as conversas em dia, abraçando-se. Desejou boa noite aos conselheiros. Por fim, para 132 
constar, eu, Adriano Silva Nazareno Arrà secretariei a presente reunião, lavrei esta ata que 133 
na próxima reunião deste conselho, será aprovada. Feliz, 03 de dezembro de dois mil e vinte 134 
e um. 135 
Maicon Müller de Lemos  _____________________________________________ 136 
Natália Branchi de Oliveira   _____________________________________________ 137 
Júlio César de Vargas Oliveira _____________________________________________ 138 
Pedro Dias de Castro Nóbrega _____________________________________________ 139 
Eduardo Echevenguá Barcellos  _____________________________________________ 140 
Cristiano Silveira Pereira  _____________________________________________ 141 
Núbia Marta Laux    _____________________________________________ 142 
Joseane Cristina Kunrath  _____________________________________________ 143 
Greice Daniela Back   _____________________________________________ 144 
Alexandre Griebler   _____________________________________________ 145 
Marcelo Lima Calixto    _____________________________________________ 146 
Adriano Silva Nazareno Arrà            _____________________________________________ 147 


