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Aos dezenove dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte um 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 quarta (4ª) reunião ordinária de 2021 do Conselho de
Campus, para ser apreciada a seguinte pauta: 1) Posse de conselheiro; 2) Aprovação
do Resultado Preliminar do Processo Classificatório de Afastamento de Servidores
Técnicos Administrativos em Educação do Campus Ibirubá. 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: Fabiane Beatriz Sestari, Raquel Lorensini Alberti, Tiago
Rios da Rocha. Representantes dos Técnicos Administrativos: Ana Paula de Almeida,
Sandra Meinen da Cruz, Vanessa Soares de Castro. Representante dos Discentes:
Guilherme Maldaner Zanchin, Vinícius Zortéa. Declarada aberta a sessão, a prof.ª
Sandra apresentou a pauta, informando que o discente Samuel perdeu a vaga de titular
do conselho por não comparecer em três reuniões e não justificar. Na sequencia,
procedeu-se o item 1 da pauta, empossando o discente Vinícius Zortéa na vaga de
titular do Concamp. O item 2 da pauta, foi encaminhado pela Comissão Interna de
Supervisão (CIS) o resultado preliminar do Afastamento TAE, o qual foi
disponibilizado para os conselheiros. A prof.ª Sandra leu o resultado e os critérios
para a seleção. A conselheira Sandra Meinen solicitou explicação dos critérios da
tabela de pontuação, a qual prof.ª Sandra leu um por um para ficar claro. Assim, os
conselheiros foram todos de acordo com o resultado preliminar encaminhado pela CIS
e desta forma o conselho pode expedir o resultado final. A Conselheira Raquel Alberti
solicitou um momento para expor sobre a possibilidade e importância de criação de
um Núcleo de Agroecologia no Campus Ibirubá, que se inserem na política
institucional de agroecologia, segurança alimentar e nutricional sustentável e
educação ambiental do IFRS, os debates estão sendo realizadas pelo Neudi e o prof.
Claudio Fioreze em alguns campus que já possuem o Núcleo e que se sentiu motivada
a começar os debates no campus em razão dos cursos na área das agrárias. Seriam
criados núcleos em alguns campus que possuem afinidade com tema, elencando um
servidor por campus para dar prosseguimento na criação dos núcleos locais e que se
disponibilizou para dar os encaminhamentos se assim fosse a escolha do campus por
dar continuidade na questão. A Prof.ª Sandra ressaltou a importância da criação do
núcleo, que seria importante ter representação do nosso campus e que concorda com a

ideia de encaminhar a criação. A conselheira Sandra Meinen mencionou interesse em
participar do referido núcleo. A Prof.ª Sandra expôs sobre as atividades presenciais
que o Comitê de crise do campus analisou os dados disponíveis sobre o contexto de
prevenção à transmissão da Covid-19 tanto do município quanto do Estado, que foi
criado um checklist interno que será apresentado em reunião e que o mesmo servirá
para as solicitações de atividades práticas presenciais que seguirão um fluxo
estabelecido, que passará pelas coordenações de curso, Comitê e Concamp e
mencionou que já têm uma solicitação de atividade prática para análise que é de
educação física. O Conselheiro Tiago expôs que já está na hora de começar a
discussão do retorno presencial e se a direção estaria organizada de alguma forma
para o retorno, se toda vez que o professor fosse dar aula presencial ele iria precisar
fazer todo o trâmite, que isso tornaria muito demorado. Prof.ª Sandra respondeu que a
reitoria solicitou um prazo para começar as discussões sobre o retorno e que isso iria
começar provavelmente em agosto, foi organizado primeiramente com a direção,
Comissão, as coordenações e que seria repassado a organização na reunião geral. O
retorno se dá por autorização do Consup e que não será neste momento, apenas alguns
componentes práticos das aulas ou algum componente curricular que os alunos
estariam com dificuldades. Ainda relatou da dificuldade que alguns alunos estariam
tendo e que muitos estão desistindo e solicitando transferência, que o começo da
discussão é importante para a retomada e organização dos espaços do campus.
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, dezenove dias do mês de agosto de dois mil e vinte um.
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