
 

 

 

 

 

 

Ministério da Educação 

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 

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

Campus Ibirubá 

Conselho de Campus 

 

ATA Nº 11/2021 

Aos treze dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte um às dezenove 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 sétima (7ª) reunião 

extraordinária de 2021 do Conselho de Campus, para ser apreciada a seguinte pauta: 
1) Análise e parecer das solicitações de aulas práticas presenciais dos cursos: Técnico 

em agropecuária integrado ao ensino médio, Técnico em informática integrado ao 

ensino médio, Técnico em mecânica integrado ao ensino médio, Técnico em 

mecânica subsequente e Bacharelado em Engenharia Mecânica; 2) Análise e parecer 

das atividades práticas presenciais de projetos de ensino; 3) Análise e parecer da 

solicitação de estágio curricular obrigatório no IFRS Campus Ibirubá do aluno 

matrícula 7080194. 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, Tiago Rios da Rocha, André Ricardo Dierings. 

Representantes dos Técnicos Administrativos: Vanessa Soares de Castro, Ana Paula 

de Almeida, Talita Luiza de Medeiros Ferro. Representante dos Discentes: Guilherme 

Maldaner Zanchin, Vinícius Zortéa. Declarada aberta a sessão, a professora Sandra 

iniciou lendo a pauta, após solicitou inclusão de pauta referente aos projetos de 

pesquisa, que é apenas um aluno por vez precisa ter acesso ao campus, os 

conselheiros foram de acordo coma inclusão. No item 1, referente as solicitações de 

aulas práticas não foi preciso realizar toda a leitura, ficando apontado algumas 

adequações que deverão ser inseridas nos respectivos planos e encaminhadas ao 

comitê.  A data de início das atividades será definida com as coordenações e a direção 

de ensino. Conselheira Vanessa Castro mencionou as adequações nos planos da turma 

101: Como a turma tem uma estudante PEI, é preciso acrescentar no plano como se 

dará este atendimento e a necessidade de ter interprete; Verificar se a sala dos 

espelhos comporta 30 estudantes; Adequações nos planos das turmas 101, 201 e 301. 

Acrescentar que as roupas utilizadas pelos estudantes na área agrícola (botas e 

macacões) sejam levadas para casa. Para o componente curricular Zootecnia Geral - 

criação de pequenos, médios e grandes animais: 1. Deixar claro se a atividade 

proposta no moodle (atividade assíncrona) é para todos os estudantes, inclusive os que 

participaram da atividade presencial, ou será apenas para os estudantes que não irão 

participar presencialmente, pois sugere complementar, e no entendimento dos 

membros do conselho a oferta deverá ser para os estudantes que não podem participar 



presencialmente. Todos os conselheiros foram de acordo com as alterações, ficando 

aprovadas as solicitações. Para o curso de informática foi sugerido algumas 

adequações que deverão ser inseridas nos respectivos planos e encaminhadas ao 

comitê, anterior à realização das atividades. A data de início das atividades será 

definida com as coordenações e a direção de ensino. Adequações nos planos: Artes: 

verificar se a sala de espelhos comporta 30 estudantes. Foi sugerido que conste nos 

planos a divisão das turmas e a dinâmica do fluxo dos estudantes no prédio, sobre a 

troca de professor de salas de aula e não de alunos e sobre o isolamento das escadas. 

Todos os conselheiros foram de acordo com as alterações, ficando aprovadas as 

solicitações. Para o curso de mecânica foi explicado que as solicitações do 

subsequente não passariam na reunião porque ainda não encaminharam, foram 

sugeridas algumas adequações que deverão ser inseridas nos respectivos planos e 

encaminhadas ao comitê, anterior a realização das atividades.  A data de início das 

atividades será definida com as coordenações e a direção de ensino. Adequações nos 

planos: Artes: informar se a sala de espelhos comporta 30 estudantes. Conselheira 

Vanessa Castro falou sobre definir nos planos que os equipamentos serão 

higienizados pelos estudantes antes e depois do seu uso. Também solicitou que fosse 

definido, a nível de colegiado, para as aulas que serão realizadas no prédio dos 

Laboratórios da Mecânica, a dinâmica do fluxo dos estudantes no prédio. Todos os 

conselheiros foram de acordo com as alterações, ficando aprovadas as solicitações. 

Para o curso de Engenharia Mecânica ficaram sugeridas as adequações que deverão 

ser inseridas nos respectivos planos e encaminhadas ao comitê, anterior a realização 

das atividades.  A data de início das atividades será definida com as coordenações e a 

direção de ensino. Adequações nos planos: Que seja definido, a nível de Colegiado, 

para as aulas que serão realizadas no prédio dos Laboratórios da Mecânica, a 

dinâmica do fluxo dos estudantes no prédio. Em relação ao Componente: Ciência e 

Tecnologia dos Materiais, os membros do Conselho solicitaram que seja informado 

como será organizada a participação da turma com relação aos momentos presenciais/ 

remotos. De forma geral foi solicitado que seja preenchida a planilha com a ocupação 

do teto, considerando os equipamentos, dos laboratórios e das salas de aula do prédio. 

No item 2, sobre os projetos de ensino do professor Helder Madruga de Quadros, que  

envolve estudantes, bolsistas e o docente, aberto a manifestação, o conselheiro André 

Dierings falou sobre as atividades que seriam realizadas de forma individual e não 

coletiva, como atividades de preparação física, que já havia sido explicado na CAGE. 

Conselheira Fabiane Sestari falou que as atividades teriam que ser só os fundamentos 

para a coletividade. O conselheiro André Dierings falou que na CAGE chegou a 

informação que seria só os fundamentos. A professora Sandra falou das regras e 

protocolos que temos que seguir dentro da instituição e que devemos cumprir as 

regras estabelecidas enquanto comitê, ainda falou que os projetos não chegaram para 

o conselho, ficou uma dúvida sobre o número de alunos dos projetos. A Conselheira 

Vanessa Castro falou sobre quem iria fazer a aferição de temperatura. A professora 

Sandra falou que o campus têm à disposição alguns, mas que poderia pedir mais, mas 

que as orientações acerca da aferição estão em constante mudança, Conselheira 

Vanessa Castro falou de uma reunião com o setor de segurança de trabalho da reitoria 

que foi bem importante e que deveria ser disponibilizado aos demais servidores. O 

conselheiro André Dierings compartilhou o texto dos projetos de ensino com o 

conselho. A Conselheira Fabiane Sestari sugeriu que se tenha certeza de que as 

atividades possam ocorrer de forma individual e não coletiva. A Professora Sandra 

informou que o Comitê é o responsável por verificar se está sendo cumprido todo o 

estabelecido e que este poderia ser o encaminhamento para os projetos de ensino. No 



item 3, sobre o estágio do aluno Kaehl  Greff, foi aprovado pelos conselheiros com a 

ressalva de encaminhar para o Comitê de Crise as seguintes informações: Plano de 

trabalho do estudante, qual o laboratório que será utilizado para o referido estágio, e 

se não irá conflitar com as atividades presenciais propostas. No item incluso, acesso 

ao campus por parte dos bolsistas de projetos de pesquisa, que são projetos que já 

foram aprovados quando foram submetidos e que é apenas um aluno por vez, então 

ficou acordado que os projetos deveriam passar apenas no comitê e avisado a portaria 

como já é feito, não sendo preciso ser encaminhado para o conselho. A reunião foi 

transmitida no link do You Tube IFRS Campus Ibirubá. Terminadas as apreciações, 

às vinte e uma horas e vinte dois 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, treze 

dias do mês de outubro de dois mil e vinte um.  
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