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3ª Reunião Ordinária do Conselho de Campus 
 
Aos 25 dias do mês de agosto de dois mil e vinte e dois, às dezessete horas, na sala A5 do 1 
Campus, foi realizada a 3ª (terceira) Reunião Ordinária do Conselho de Campus (CONCAMP) 2 
do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul –IFRS - Campus 3 
Feliz. A sessão foi convocada e presidida pelo Presidente do Conselho e Diretor-Geral, 4 
Marcelo Lima Calixto, e secretariada pelo servidor Adriano Silva Nazareno Arrà. Estiveram 5 
presentes os representantes do segmento discente: Aline Martini (titular); do segmento 6 
técnico-administrativo: Núbia Marta Laux, Greice Daniela Back e Joseane Cristina Kunrath 7 
(titulares); do segmento docente: Eduardo Echevenguá Barcellos, Carlos Diego Cardoso 8 
Ferreira e Matheus Milani (titulares); e a representante da Comunidade Externa: Adriana 9 
Aparecida Souza da Silva (titular). A reunião foi convocada com a seguinte pauta: 10 
a) Aprovação das atas 04 e 05 de 2022; b) Apreciação da proposta de reformulação do 11 
Projeto Pedagógico do Curso de MBA em Gestão Empresarial e Empreendedorismo; e 12 
c) Outros Assuntos. O Presidente Marcelo Calixto deu boas-vindas a todos os presentes e 13 
iniciou o primeiro item da pauta, perguntando aos conselheiros se haveria alguma observação 14 
a fazer sobre as Atas 04 e 05 ou se poderíamos considerá-las aprovadas. Sem manifestação 15 
contrária e por unanimidade, as atas 04 e 05 foram aprovadas. Na sequência, iniciou-se o 16 
segundo item da pauta, a apreciação da proposta de reformulação do Projeto Pedagógico do 17 
Curso de MBA em Gestão Empresarial e Empreendedorismo, passando a palavra para o 18 
conselheiro Eduardo, que fez parte da Comissão que realizou esta reformulação. Eduardo fez 19 
um breve relato, destacando algumas mudanças, assim descritas: 1 - no nome do Curso, 20 
retirando a palavra “empreendedorismo”; 2 – algumas disciplinas foram alteradas conforme 21 
seu conteúdo; 3 – Atualização do corpo docente, com saídas e entradas de professores; e 4 22 
– o ingresso do Curso deixou de ser anual e passou a ser “eventual”. Eduardo ainda citou que 23 
que há a possibilidade de ofertar este MBA na versão EAD. O PPC estava engessado na 24 
versão anterior e no atual formato aumentaram as possibilidades para os candidatos 25 
interessados em ingressar neste Curso, prevendo desta forma a diminuição de eventuais 26 
evasões. Com relação ao Trabalho de Conclusão de Curso, será no formato de artigos, caso 27 
seja aprovado para publicação em periódico, não haverá mais a necessidade de uma “banca 28 
de avaliação para aprovação” destes artigos, pois serão considerados apenas os aprovados. 29 
Também foram inseridas novas disciplinas, como Tópicos Avançados em Meio Ambiente, 30 
Tópicos Avançados em Estratégia e Tópicos Avançados em Gestão de Pessoas, permitindo 31 
uma formação diversificada. A conselheira Núbia perguntou a Eduardo se o Curso será 32 
presencial. Eduardo confirmou que sim, e que o EAD será outro curso. Núbia levantou uma 33 
dúvida sobre o curso ser “eventual”. Eduardo explicou que este termo permite uma 34 
flexibilização, para não se determinar a realização de um ingresso anual, conforme a 35 
necessidade do momento. Núbia questionou ainda se a integralização não deveria ser o dobro 36 
do prazo para a conclusão do curso. Eduardo respondeu que não é necessário tendo em vista 37 
que a jubilação caiu. Em seguida Núbia citou que não haveria a necessidade de se colocar os 38 
CPF’s dos professores no PPC, poderia ser um link para o currículo Lattes. Pediu também 39 
que fosse atualizado o acervo da biblioteca e o quantitativo de computadores, que está 40 
desatualizado neste projeto pedagógico. O conselheiro Eduardo, enquanto membro da 41 
Comissão, pediu a Núbia que fornecesse os dados para atualização desta parte, 42 
encaminhando os mesmos por e-mail. O conselheiro Matheus perguntou como será a forma 43 
de ingresso do Curso. A professora Cristina Crespam, presente na reunião como membro da 44 
Comissão de Reformulação, pediu autorização para fazer uso da palavra, que lhe foi 45 
concedida. Respondeu que houve alterações na forma de ingresso, para flexibilizar 46 
determinadas situações devido à exceções, como a pandemia. Eduardo complementou 47 
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dizendo que na verdade o Edital é que vai direcionar cada processo seletivo que ocorrer. O 48 
conselheiro Matheus citou a questão dos créditos e das disciplinas e pediu para coloca-los 49 
com bastante destaque no projeto pedagógico. A conselheira Núbia perguntou se o PPC 50 
passaria também pelo CONSUP. A professora Cristina Crespam consultou neste momento as 51 
normativas da PROPI e da PRODI e confirmou que sim. Marcelo perguntou aos conselheiros 52 
se haveriam mais questionamentos. Não houve manifestação, então, colocou esta pauta em 53 
votação com as seguintes propostas: 1) Aprovação com a retirada do CPF dos professores e 54 
a atualização dos dados da biblioteca no que tange ao quantitativo do acervo e dos 55 
computadores; 2) aprovar da forma que está; e 3) reprovação. Foi votado pelos conselheiros 56 
presentes e aprovada por unanimidade a proposta 1. No item assuntos gerais, Marcelo 57 
colocou aberta a palavra aos conselheiros. A conselheira Joseane pediu a palavra, que lhe foi 58 
concedida. Pediu para fazer a consulta aos membros deste conselho qual horário de reunião 59 
seria mais adequado, em detrimento ao horário atual, verificando principalmente na 60 
participação dos alunos, qual seria o melhor horário. Marcelo informou que fará a consulta por 61 
e-mail a todos conselheiros. Joseane em seguida comentou que está previsto para os 62 
próximos meses o fechamento parcial da quadra com construção das arquibancadas - com 63 
verba que virá da Reitoria – e já em processo de elaboração a proposta de construção de 64 
banheiros e quadra de areia junto à quadra já existente. Eduardo questionou Joseane sobre 65 
o gerenciamento dos resíduos da obra. Solicitou que neste contrato com a prestadora de 66 
serviços, seja incluída uma cláusula que define o gerenciamento e responsabilidade dos 67 

resíduos de construção civil pela contratada, para que este passivo não seja de 68 
responsabilidade do nosso Campus. Joseane confirmou que há esta exigência no 69 
contrato ou no projeto básico, mas que iria confirmar. Por fim para constar, eu, Adriano 70 
Silva Nazareno Arrà, secretariei a presente reunião, lavrei esta ata que na próxima reunião 71 
deste Conselho, será aprovada. Feliz, 25 de agosto de dois mil e vinte e dois. 72 
Aline Martini    _____________________________________________ 73 
Matheus Milani    _____________________________________________ 74 
Eduardo Echevenguá Barcellos _____________________________________________ 75 
Carlos Diego Cardoso Ferreira    _____________________________________________ 76 
Joseane Cristina Kunrath   _____________________________________________ 77 
Núbia Marta Laux    _____________________________________________ 78 
Greice Daniela Back   _____________________________________________ 79 
Adriana Aparecida Souza da Silva   _____________________________________________ 80 
Marcelo Lima Calixto    _____________________________________________ 81 
Adriano Silva Nazareno Arrà            _____________________________________________  82 


