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ATA Nº 04/2020 

Aos vinte e seis dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte às quatorze horas, no 

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

Ibirubá, localizado a Rua Nelsi Ribas Fritsch, Nº 1111, reuniram-se por meio de web 

conferência no endereço eletrônico: https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/sandra-

rejane-zorzo-peringer, os membros representantes do Conselho, na terceira (3ª) 

reunião ordinária de 2020 do Conselho de Campus, para ser apreciada a seguinte 

pauta: 1) Deliberações a partir da reunião do CONSUP do dia 23/06/2020 2) Assuntos 

gerais. A sessão foi coordenada pela Professora Sandra Rejane Zorzo Peringer e 
secretariada, neste ato, pelo Chefe de Gabinete Eduardo Fernandes Antunes. 
Estiveram presentes os seguintes conselheiros: Representante dos Docentes: 
Anderson de Oliveira Fraga, Renata Porto Alegre Garcia. Representantes dos 

Técnicos Administrativos: Iuri Guissoni Quaglia, Talita Luiza de Medeiros Ferro, 

Vanessa Soares de Castro. Representante dos Discentes: Décio Roberto Rauch Junior. 

Declarada aberta a sessão, no primeiro item da pauta, a profª Sandra expos o e-mail 

encaminhado pela direção de ensino relacionado a reunião extraordinária do 

CONSUP, realizada na última terça (23/06), ficou estabelecida a prorrogação da 

suspensão do calendário acadêmico do IFRS por tempo indeterminado, delegando ao 

Grupo de Trabalho - Retomada Calendário Acadêmico a tarefa de apresentar ao 

Conselho Superior uma proposta de regulamento para as atividades não presenciais no 

IFRS. Este trabalho se dará em duas etapas: Etapa 1: Discussão sobre o tema nos 

campi, a ser realizado entre 24/06 e 08/07 (15 dias). Etapa 2: Consolidação pelo GT 

das propostas recebidas dos campi, a ser realizado entre 09/07 e 23/07 (15 

dias).Reforçou a informação de que precisamos promover discussões de forma 

bastante ampla, garantido a participação de todos segmentos, além de incluir os pais 

dos estudantes dos cursos integrados. Desta forma, as atividades para a comunidade 

do campus Ibirubá para a próxima semana: I - dia 29/06, às 9h, reunião com o grupo 

de Coordenadores de curso, Napne, AE, pedagógico, coordenação e direção de 

ensino, uma vez que este grupo já havia estruturado GTs anteriormente para discutir 

retorno seguro presencial; II - dia 30/06, às 14h, reunião com todos servidores; III - 

dia 01/07, às 19h, reunião com alunos e pais. Após a exposição solicitou as 

colocações dos conselheiros, Vanessa Castro falou da importância da opinião do 

Conselho e do debate após a elaboração do documento, levantou o questionamento 

acerca de até onde a comunidade institucional está sabendo do trabalho do GT e da 

importância do tema. Prof.ª Sandra falou que trouxe para o conselho para ouvir de 

forma ampla porque tem alguns setores que não estão diretamente ligadas ao ensino, 



também ressaltou que o Comitê de Crise está trabalhando na questão das deliberações 

ligadas a saúde. Renata Garcia falou da importância do debate com pais e alunos, que 

todos se sintam escutados e participem do momento, da importância da divulgação 

desse encontro para que possa ocorrer as trocas com a comunidade e para o GT que 

tem prazo curto de trabalho. Prof.ª Sandra falou da importância de passar para todos 

as informações como levantado pela conselheira Vanessa Castro, da precisão de ouvir 

a comunidade e considerar os princípios  da instituição. Décio Junior perguntou como 

seria coletado as informação de todos os alunos, então prof.ª Sandra informou que a 

direção de ensino estava construindo um formulário, que enviaria a todos e caso não 

ocorresse o preenchimento entrariam em contato via telefone solicitando o 

preenchimento. No item 2 da pauta, prof.ª Sandra expos da chegada de um ofício do 

Ministério Público relacionado a doação da área agrícola do campus que solicita 

informações sobre o uso da área agrícola doada e as atividades desenvolvidas, fez a 

leitura do mesmo e repassou ao conselho da necessidade de encaminhar um relatório 

para a Reitoria até segunda-feira dia 29/06/2020, para que possam responder ao MP. 

Diante da necessidade, juntamente com a DAP do campus decidiram encaminhar 

solicitação para os setores produção agropecuária, coordenadoria de ensino, pesquisa 

e extensão, desenvolvimento institucional e registros acadêmicos para compilar 

resposta ao solicitado, abrangendo as atividades realizadas na área em questão, 

descrevendo todas as atividades, serviços que estão sendo realizados, atividades que 

estão sendo realizadas na área, na produção agropecuária atividades desenvolvidas 

considerando o ensino, pesquisa e extensão, no ensino todos os projetos 

desenvolvidos na área agrícola desde 2013, número de alunos envolvidos, número de 

servidores envolvidos, número de demais participantes, quais cursos contemplados e 

demais informações relevantes para contribuir, na pesquisa os projetos desenvolvidos 

na área agrícola desde 2013, número de alunos envolvidos, número de servidores 

envolvidos, número de demais participantes, quais cursos contemplados e demais 

informações relevantes, na extensão da mesmo forma, do DI o número de servidores, 

técnicos administrativos e docentes, quais são os nossos cursos e quais são as nossas 

vagas e dos Registros, o número de alunos matriculados por curso e o número de 

alunos formados por ano desde 2013. Então, as informações deveram constar no 

ofício que será encaminhado para a reitoria para anexar na resposta ao MP. 

Terminadas as apreciações, às quatorze horas e cinquenta minutos, a professora 

Sandra agradeceu a todos e deu por encerrada a sessão. Nada mais havendo a constar, 

lavrou-se a presente ata, que após lida e aprovada será assinada por mim e pelos 

presentes. Ibirubá, RS, vinte e seis dias do mês de junho de dois mil e vinte.  
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