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Aos 05 dias do mês de outubro de dois mil e vinte e dois, às dezessete horas, na sala B9 do 1 
Campus, foi realizada a 4ª (quarta) Reunião Extraordinária 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 representantes do segmento discente: Aline Martini (titular), Mathias 6 
Carvalho (titular) e Pâmela Verônica de Oliveira (suplente); do segmento técnico-7 
administrativo: Núbia Marta Laux, Greice Daniela Back e Joseane Cristina Kunrath (titulares); 8 
do segmento docente: Eduardo Echevenguá Barcellos, Carlos Diego Cardoso Ferreira e 9 
Matheus Milani (titulares); As representantes da Comunidade Externa justificaram suas 10 
ausências. A reunião foi convocada com a seguinte pauta: a) Aprovação da ata 06 de 2022; 11 
b) Apreciação do Plano de Ação de 2023; e c) Outros Assuntos. O Presidente Marcelo 12 
Calixto deu boas-vindas a todos os presentes e iniciou o primeiro item da pauta, perguntando 13 
aos conselheiros se haveria alguma observação a fazer sobre a Ata 06 ou se poderíamos 14 
considerá-la aprovada. Sem manifestação contrária e por unanimidade, a ata 06 foi aprovada. 15 
Na sequência, iniciou-se o segundo item da pauta. Desta forma, Marcelo solicitou autorização 16 
aos conselheiros para fala da Coordenadora de Desenvolvimento Institucional do Campus 17 
Feliz, professora Cristina Crespam, sobre o Plano de Ação de 2023. Autorizada sua fala, 18 
Cristina agradeceu a oportunidade de expor como foi realizado este plano de ação, e de contar 19 
também nesta reunião com a presença da Diretora do DAP do Campus Feliz, Jane Marusa 20 
Nunes Luiz. Explanou que este Plano foi desenvolvido por ela, pelo Diretor Marcelo, e por 21 
uma equipe composta por Leticia, Andrea, Jane e Rossana. Realizaram-se algumas etapas 22 
antes deste resultado: aconteceu uma reunião do Desenvolvimento Institucional da Reitoria 23 
com os representantes de DI dos Campi. Em seguida, uma consulta foi realizada para buscar 24 
interessados em fazer parte da comissão local. Com estes nomes, emitiu-se a portaria 25 
235/2022, com representantes por áreas. Por último, realizou-se uma reunião com a comissão 26 
local para realizar todo processo local, dentro de prazos pré-estabelecidos. A Instrução 27 
Normativa 01/2022 da PRODI/Reitoria foi o documento que orientou a elaboração do plano 28 
de ação. No PDI de 2019 a 2023 temos os objetivos estratégicos, definidos para o plano de 29 
ação que é realizado anualmente. As ações gerais e internas estão sendo realizadas dentro 30 
de um sistema, o SIGPP. O levantamento da demanda do nosso Campus foi feito de duas 31 
maneiras: um formulário de preenchimento online para a comunidade interna e um formulário 32 
de preenchimento online para a comunidade externa. Aconteceram também reuniões 33 
setoriais, com o plano de ação, que compõe nossa demanda para o ano de 2023. O prazo 34 
para preenchimento foi entre 27 de agosto e 11 de setembro de 2022. Cristina afirmou que 35 
tivemos retorno de demandas das Secretarias de Educação da região, e que foi amplamente 36 
divulgado por redes sociais da comunidade e pelo jornal local “Primeira Hora”. Foram 37 
atendidos todos os percentuais exigidos pelas resoluções do CONSUP. Neste ano realizamos 38 
consultas com as obras consideradas prioritárias, mesmo aquelas que não poderiam ser 39 
contempladas. O planejamento estratégico veio com consultas setoriais distintas. Como 40 
resultado final em nossa comunidade, houve participação de 52,8% do grupo de servidores 41 
do Campus e de 4,1% de participação dos nossos, alunos no formulário online desta pesquisa. 42 
Em seguida, Cristina explicou as etapas que faltam finalizar. O prazo para enviar a resolução 43 
do CONCAMP encerra na próxima sexta-feira, 07 de outubro. O Conselheiro Eduardo tem 44 
uma dúvida. Perguntou se o orçamento que virá para o Campus diminuiu ou aumentou. Jane, 45 
Diretora do DAP respondeu que diminuiu, pois houve cortes em 2022 e está previsto um corte 46 
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para o ano de 2023 também, de quase 10 por cento. Relatou que ganhamos R$ 212.000,00 47 
de verba do orçamento parlamentar para construção da nossa quadra, não agregado ao 48 
nosso orçamento anual.  Cristina disse que tirou o valor extraorçamentário da planilha, e que 49 
agora temos um valor mais próximo da nossa realidade para aplicar. A conselheira Joseane 50 
comenta que vendo esta planilha como está é chocante, se comparado a orçamentos de anos 51 
anteriores. Todas ações são de extrema importância, que precisariam ter um olhar maior, mas 52 
não temos como administrar tudo, com poucos recursos. Informou que no dia de hoje 53 
conseguimos realizar um pregão de reagentes químicos, pois os valores aumentaram 54 
astronomicamente devido a recentes reajustes. Lamentou ainda que não conseguimos 55 
executar planejamentos, especialmente para os alunos, pois nosso orçamento oficial mal dá 56 
pra suprir a rotina de gastos. Marcelo pergunta se mais alguém gostaria de se manifestar. O 57 
conselheiro Eduardo solicitou uso da palavra, que lhe foi concedida. Gostaria de saber como 58 
estão as compras do mobiliário para o auditório. Jane respondeu que não tínhamos palco, 59 
dependemos agora da aquisição de um palco para o auditório. Eduardo disse que participando 60 
das reuniões de cursos, comentou-se que poderíamos utilizar o auditório para algumas aulas. 61 
A idéia da área de química seria reunir os dois cursos superiores, em aulas com duas turmas 62 
nos dois primeiros semestres. Não temos capacidade para que isso aconteça hoje em salas 63 
de aula, por isso a pergunta sobre o uso do auditório. Questionou também se as cadeiras 64 
teriam braço para apoio. Jane informou que não tem. Marcelo pergunta novamente se haveria 65 
mais alguma manifestação.  A conselheira Joseane salienta que qualquer alteração neste 66 
plano apresentado hoje, deverá retornar para este Conselho. Afirmou que veremos o plano 67 
de ação em pautas futuras. Dito isso, Marcelo colocou em votação o Plano de Ação de 2023, 68 
que foi aprovado por unanimidade. No item assuntos gerais, Marcelo lembrou da recente 69 
consulta de melhores dia da semana e horário aos membros deste conselho, para as próximas 70 
reuniões. Salientou que o resultado final desta enquete manteve o mesmo dia de semana e o 71 
mesmo horário para as próximas reuniões, daquilo que se vinha mantendo desde o início do 72 
ano. Finalizou o item assuntos gerais, informando que foi tomado de surpresa no dia de hoje 73 
com o bloqueio de R$ 3.000.000,00 do orçamento do IFRS. Afirmou estar fazendo uma 74 
manobra para conseguirmos mais verbas para as visitas técnicas. O conselheiro Eduardo, 75 
sobre as visitas técnicas, disse ter conversado com o Diretor de Ensino Luiz Lottermann, sobre 76 
a possibilidade de levar 4 alunos para estas visitas, em um universo de 22 alunos, o que ficou 77 
concordado por Luiz. Informou que se forem 4 alunos por vez, poderíamos utilizar o carro 78 
oficial. Diz ser esta uma “briga” anual, todo ano sofremos com a mesma coisa. Utilizamos 79 
destes artifícios como alternativa de transporte para os locais das visitas. Marcelo disse que 80 
o processo seletivo está em aberto e pediu a todos presentes para ajudar na divulgação. 81 
Agradeceu a presença de todos neste dia e afirmou que as próximas reuniões serão nas 82 
quintas-feiras, com início previsto para as 17 horas. Por fim para constar, eu, Adriano Silva 83 
Nazareno Arrà, secretariei a presente reunião, lavrei esta ata que na próxima reunião deste 84 
Conselho, será aprovada. Feliz, 05 de outubro de dois mil e vinte e dois. 85 
Aline Martini    _____________________________________________ 86 
Matheus Milani    _____________________________________________ 87 
Carlos Diego Cardoso Ferreira _____________________________________________ 88 
Mathias Carvalho      _____________________________________________ 89 
Joseane Cristina Kunrath   _____________________________________________ 90 
Núbia Marta Laux    _____________________________________________ 91 
Greice Daniela Back   _____________________________________________ 92 
Pâmela Verônica de Oliveira _____________________________________________ 93 
Eduardo Echevenguà Barcelos _____________________________________________ 94 
Marcelo Lima Calixto    _____________________________________________ 95 
Adriano Silva Nazareno Arrà            _____________________________________________  96 


