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2ª Reunião Ordinária do Conselho de Campus 
 
Aos 30 dias do mês de junho de dois mil e vinte e dois, às dezessete horas, na sala A5 do 1 
Campus, foi realizada a 2ª (segunda) 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 atuais conselheiros e os novos representantes do CONCAMP nos 6 
segmentos discente e comunidade externa, escolhidos em substituição aos seus 7 
antecessores, por encerramento de mandato. Participaram desta reunião pelo segmento 8 
discente: Aline Martini, Lucas Janes de Mello e Mathias Carvalho (titulares) e Pâmela Verônica 9 
de Oliveira (suplente); pelo segmento técnico-administrativo: Núbia Marta Laux e Joseane 10 
Cristina Kunrath (titulares); pelo segmento docente: Eduardo Echevenguá Barcellos e 11 
Matheus Milani (titulares) e Cecília Brasil Biguelini  (suplente do prof. Matheus). Não 12 
compareceram as novas representantes da Comunidade Externa, que justificaram suas 13 
ausências para o Presidente deste Conselho; também justificou sua ausência a servidora 14 
técnico-administrativa Greice Daniela Back. A reunião ordinária foi convocada com a seguinte 15 
pauta: A) Posse aos novos membros do Conselho; B) Aprovação das atas 02 e 03; C) 16 
Apreciação do Projeto Pedagógico do Curso Técnico em Administração Integrado ao 17 
Ensino Medio; D) Apreciação das alterações realizadas no Regulamento do Colegiado 18 
do Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas e no 19 
Regulamento das atividades curriculares complementares deste Curso; e E) Assuntos 20 
Gerais. A reunião foi iniciada pelo Presidente Marcelo Calixto, que deu boas-vindas a todos 21 
os presentes nesta reunião. Apresentou o primeiro item da pauta, que foi a apresentação e 22 
posse dos novos membros do CONCAMP, com representantes dos discentes e da 23 
comunidade externa, bem como a suplente do prof. Matheus Milani, representando a classe 24 
docente, estes que irão compor o Conselho a partir de junho deste ano. Agradeceu os novos 25 
representantes discentes e a professora Cecília por assumirem as representações de seus 26 
segmentos nesta nova etapa. Avisou que as representantes da Comunidade Externa lhe 27 
falaram que não seria possível estarem presentes hoje, e foram informadas que seriam 28 
formalmente empossadas nesta reunião. Marcelo explicou que os conselheiros têm direito a 29 
voz, mas na hora das votações somente valerá o voto do titular, e que o voto do suplente será 30 
considerado apenas quando seu respectivo titular estiver ausente.  Esclareceu para os novos 31 
representantes que se alguém de fora desta representação pedir a palavra, só fará uso da 32 
mesma após votação favorável deste conselho. Em seguida Marcelo deu sequência no 33 
próximo item da pauta, perguntando se haveria alguma observação a fazer sobre as Atas 01 34 
e 02 ou se poderíamos considerá-las aprovadas. Sem nenhuma manifestação e por 35 
unanimidade, as atas 01 e 02 foram aprovadas. Na sequência, iniciou-se o terceiro item de 36 
pauta, que versa sobre a apreciação do Projeto Pedagógico do Curso Técnico em 37 
Administração Integrado ao Ensino Medio. O professor Eloir, presente nesta reunião, pediu 38 
autorização para fazer uso da palavra, representando aqui a área de Física. O conselho 39 
autorizou a fala do mesmo. Ele disse que no primeiro momento, vai ler um e-mail. Fez a leitura 40 
e neste primeiro momento, solicita que seja retirado da pauta este item, a pedido de seus 41 
colegas de área. Em resposta à Eloir, Marcelo esclareceu que ouviu a comissão que organizou 42 
o projeto pedagógico do curso Técnico em Administração, que trouxeram alguns itens que 43 
conduziram este PPC até aqui. Está de posse do processo, que poderá ser disponibilizado 44 
para consulta aos conselheiros. O conselheiro Eduardo pedindo a palavra, informou que não 45 
teve conhecimento de como funcionou a votação da comissão na elaboração do projeto 46 
pedagógico deste curso técnico. Explicou que conversou sobre os conteúdos das disciplinas 47 
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propostas e o local da matriz onde a disciplina específica da área de Física seria inserida. A 48 
parte comum do integrado, não são as questões mais técnicas, estas ficaram na mesma 49 
ordem. No seu entendimento, se faz uma reunião com todas áreas e se debate os temas de 50 
forma geral; depois sim, acontecem as conversas com os professores das áreas específicas 51 
para se debater tanto a nomenclatura das disciplinas quanto as suas ementas. Este seria o 52 
procedimento comum, o que pelo seu entendimento não aconteceu, durante todo o processo. 53 
Em se considerar desta forma, sugere então que não apreciemos aprovando ou reprovando 54 
nesta reunião o PPC, mas que seja devolvido à comissão de formulação onde poderá ser 55 
debatido de forma adequada com os professores da respectiva área, em revisão. Deveríamos 56 
coletar mais informações antes de analisarmos sua aprovação. Marcelo pergunta se mais 57 
alguém, dentro ou fora deste Conselho, gostaria de se manifestar.  O conselheiro Matheus diz 58 
querer ouvir algum membro do setor de Ensino, presente nesta reunião: professor Eloir De 59 
Carli, representante da área de Física, Luiz Lotterman, Diretor de Ensino e a professora 60 
Marjorie Antunes, Coordenadora de Ensino. O Diretor de Ensino Luiz Lotterman pediu para 61 
fazer uso da palavra, em atenção ao solicitado pelo conselheiro Matheus e sua fala foi 62 
autorizada pelo Conselho. Luiz disse que desde o início desta gestão, o diálogo tem sido uma 63 
prática constante em nosso Campus e que não foi diferente na forma em que foi conduzido 64 
este Projeto Pedagógico e seu respectivo processo. Afirmou que uma área sentiu mais na 65 
parte curricular, a de Física, mas que em nenhum momento o diálogo deixou de acontecer 66 
entre os envolvidos. Neste sentido, uma comissão foi formada e ela cumpriu seu rito, ouvindo 67 
todas as áreas, conversando com todas as áreas. Não houve concordância plena na área da 68 
Física, e a opção que foi escolhida foi a matriz que foi apresentada na reunião geral para a 69 
aprovação neste conselho. Luiz não vê a necessidade da retirada da pauta, pois afirma que 70 
foi cumprido o estabelecido com rito de acordo com as normativas da Reitoria, que analisou 71 
todo o processo. Marcelo disse que foi contatado pelo professor Eloir e mais uma vez ouviu a 72 
comissão do que fora requerido pela área de Física. Sua opinião vai ao encontro do que foi 73 
dito pelo Diretor de Ensino. O conselheiro Eduardo gostaria de ouvir o professor Eloir, sobre 74 
o impacto que o mesmo disse, em sua fala, que vai acontecer caso aprovemos a matriz como 75 
ela está. Marcelo informa que este processo não altera e não interfere no resultado final.  O 76 
Diretor Luiz reforça a aprovação da forma que está o PPC apresentado, não haveria 77 
necessidade de novas providências. O Conselheiro Mathias não sabe se entendeu a parte 78 
que falaram do e-mail, se os docentes deveriam responder o e-mail e não responderam, então 79 
pede esclarecimentos. O conselheiro Matheus explicou o significado das ementas e dos 80 
projetos de curso, sobre conteúdos e carga horária. Mathias gostaria de ouvir o que o 81 
professor Eloir teria a dizer a este respeito. Eloir respondeu primeiramente que os professores 82 
da área da Física estão de acordo com que este curso saísse, são favoráveis ao Curso. Sobre 83 
a questão do diálogo, ouve uma reunião geral, e dela saiu uma matriz curricular.  A matriz que 84 
foi aprovada pela reunião geral, está diferente daquela que foi colocada para aprovação hoje, 85 
conjuntamente ao PPC.  São três períodos de mecânica, e neste estão colocados dois 86 
períodos. Em sua exposição, da forma que está esta matriz poderia haver um impacto 87 
importante para os alunos. Reforça que não é a mesma matriz, é diferente daquela que foi 88 
aprovada na reunião geral. Reafirma que não houve uma reunião de área para a Física. Esta 89 
área não está sozinha, ela também dialoga com as áreas de Matemática e Química. Eloir diz 90 
que todos envolvidos, Comissão e área de Física, deveriam dialogar mais para construção 91 
desta estrutura apresentada. Informa que há problema nos 3 períodos da disciplina 92 
“Mecânica”, acarretando desta forma a correção desta matriz. Solicita que a matriz resultante 93 
daquela reunião geral é que deveria ser mantida. A Conselheira Joseane disse que quando 94 
era docente em outra instituição, passou por algo semelhante a esta situação. Por obvio se 95 
prioriza as disciplinas pedagógicas, sendo que os alunos que entram neste curso já optam 96 
pelo mesmo através de suas ementas, impactando a disciplina de Física neste contexto 97 
específico. O representante discente Mathias confirma esta fala, pois informa que como 98 



 

 

 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul 
Campus Feliz 

 

discente ele ingressa com expectativas nas disciplinas que irá estudar, se preocupando com 99 
o conteúdo que será ofertado. A conselheira Joseane disse que os cursos que já temos na 100 
instituição fazem previsão na natureza deste novo curso. Neste momento, Joseane disse que 101 
escutamos os argumentos do professor Eloir e do Diretor de Ensino Luiz, mas que devemos 102 
votar pela solicitação apresentada pelo conselheiro Eduardo, feita anteriormente.  Eduardo 103 
concorda e em sua opinião devemos deixar para a comissão conversar novamente com os 104 
professores da área, com resultado por ata de reunião. No ponto de vista de Eduardo, após 105 
este percurso, passando novamente pela Comissão, o processo retorna ao CONCAMP para 106 
posterior aprovação. Em seguida, Marcelo sugere votarmos se continuamos com este item 107 
em pauta.  Se sair da pauta, passamos para o item seguinte; se não, vamos dar o 108 
encaminhamento da aprovação, observada a ressalva colocada pela Direção de Ensino, ou 109 
se aprovamos do jeito que está, ou se não aprovamos. O Diretor de Ensino Luiz propõe 110 
aprovar o PPC e a matriz da forma que está, com as alterações sugeridas pela área da Física. 111 
O Conselheiro Eduardo sugere que se não apreciarmos, faríamos uma reunião extraordinária 112 
para apreciação deste ponto único. Desta forma é dado um prazo para que a própria 113 
Comissão se manifeste, dizendo o que aconteceu, obviamente ouvindo os dois lados. 114 
Eduardo não faz menção contrária ao projeto pedagógico e ao Curso, apenas considera 115 
temerário aprovar da forma em que foi apresentado nesta reunião. A Conselheira Núbia 116 
manifestou dizendo que não se sente confortável em comentar sobre o que foi apresentado, 117 
sabendo que há um impasse entre a Comissão e os professores da área da Física. Em sua 118 
opinião, isso poderia impactar no andamento de todo processo. Crê que a solução seria um 119 
novo diálogo entre as partes envolvidas. O Diretor de Ensino Luiz disse que tem que haver a 120 
abertura de ambas as partes. Foi apresentado aqui um Curso que tem no seu fundamento a 121 
interdisciplinaridade. Nas ementas estão descritos possíveis pontos de integração entre as 122 
áreas. Faz sua defesa pela aprovação hoje aqui, pois há o entendimento que os pontos 123 
divergentes poderão ser resolvidos a posteriori, sem a necessidade de se retirar este item da 124 
pauta. O Conselheiro Eduardo disse que as reformulações em matrizes posteriores poderão 125 
causar impactos negativos no futuro, acarretando em evasão a grosso modo. Propõe uma 126 
reunião extraordinária, após vista do processo por todos conselheiros. Marcelo neste 127 
momento faz a votação, perguntando se vamos tirar este item de pauta, ou não.  Por 128 
unanimidade, todos votaram pela retirada da pauta e com retorno posterior numa reunião 129 
extraordinária com este único ponto. Em seguida, apresentou o último item de pauta, que trata 130 
sobre as alterações realizadas no Regulamento do Colegiado do Curso Superior de 131 
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas e no Regulamento das atividades 132 
curriculares complementares deste Curso. Perguntou aos Conselheiros se haveria alguma 133 
colocação ou objeção a respeito das modificações que foram apresentadas pela Coordenação 134 
do Curso. O Conselheiro Eduardo comentou que o professor Túlio fez alguns comentários 135 
pontuais, para maiores esclarecimentos. O Conselheiro Matheus disse que aconteceram 136 
diversas reuniões, inclusive com a coleta de sugestões, para se ajustar estas alterações que 137 
estão sendo propostas aqui. Novamente Marcelo perguntou aos conselheiros se haveria 138 
alguma objeção, e por falta de manifestação contrária, esta pauta foi aprovada por 139 
unanimidade. No item Assuntos gerais, Marcelo informou que tivemos 14 por cento de corte 140 
de verbas em nosso orçamento. Salientou as dificuldades que teremos para seguir até o final 141 
do ano. Na sua participação da reunião do Colégio de Diretores, foi citado que no ano de 2012 142 
nosso orçamento era algo próximo dos 58 milhões de reais. Hoje, após 10 anos e com as 143 
atualizações das despesas em todas áreas, nosso orçamento está próximo dos 51 milhões, 144 
demandando desta forma alguns cortes para adequação do orçamento. A Conselheira 145 
Joseane disse que o Campus vai ser o responsável na aquisição de reagentes para os 146 
laboratórios de química no IFRS, com recursos de 5 mil reais aprovados para esta despesa.  147 
Teme pela realidade de cortes que estamos enfrentando, e se atingirem esta compra 148 
específica, não vê condições de realização das aulas práticas. Joseane informou ser a 149 
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responsável pelo pregão institucional, e acredita que as empresas não terão como bancar 150 
estes cortes do governo. Marcelo informará mais adiante a respeito de como serão feitos os 151 
cortes orçamentários de adequação orçamentária. Como não houve manifestação dos demais 152 
conselheiros sobre assuntos gerais, neste momento deu-se por encerrada esta reunião 153 
ordinária. Por fim, para constar, eu, Adriano Silva Nazareno Arrà secretariei a presente 154 
reunião, lavrei esta ata que na próxima reunião deste conselho, será aprovada. Feliz, 30 de 155 
junho de dois mil e vinte e dois. 156 
Aline Martini    _____________________________________________ 157 
Cecília Brasil Biguelini   _____________________________________________ 158 
Eduardo Echevenguá Barcellos _____________________________________________ 159 
Joseane Cristina Kunrath  _____________________________________________ 160 
Lucas Janes de Mello  _____________________________________________ 161 
Matheus Milani    _____________________________________________ 162 
Mathias Carvalho   _____________________________________________ 163 
Núbia Marta Laux    _____________________________________________ 164 
Pamela Veronica de Oliveira  _____________________________________________ 165 
Marcelo Lima Calixto    _____________________________________________ 166 
Adriano Silva Nazareno Arrà            _____________________________________________  167 


