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ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Segunda Reunião Ordinária do Conselho de Campus – CONCAMPO

Às quatorze horas do dia vinte e dois de maio de dois mil e dezenove, no miniauditório do Bloco B

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

ocorreu a SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE CAMPUS, do exercício de

dois  mil  e  dezenove.  A  reunião  foi  presidida  pelo  Presidente  do  CONCAMPO  Claudino

Andrighetto.  Estavam presentes  os  seguintes  conselheiros:  José Claudio  Seferim,  Edval  Moya,

Alexandre  Ricardo  Lobo  de  Souza,  Allan  Alves  de  Souza, Agusto  Tolazzi,  Rossano  Agliardi

Desini, Lucas de Souza Correa, Romero Assis de Oliveira, Gabriel Hedlund Pacheco. Constatado o

quórum o presidente do CONCAMPO abriu os  trabalhos com uma rápida explanação sobre as

funções  do  conselho  aos  novos  conselheiros. Primeiro  item de  pauta:  Posse  do  conselheiro

Gabriel Hedlund Pacheco - 2º suplente - discente.  Foi assinado o termo de posse e empossado o

conselheiro.  Pedido de inclusão de Item de Pauta: O conselheiro  Romero Assis  de Oliveira

pediu a inclusão de item solicitando a remarcação da Festa Junina para o dia 29 de junho de 2019,

com as devidas assinaturas. Após argumentação do conselheiro Romero, foi colocado em votação a

inclusão  desta  sendo incluído  por  8  votos  favoráveis  e  uma abstenção.  Regime de Urgência:

Solicitação de alteração da data da Festa Junina para o dia 29 de junho de 2019. O Presidente, falou

que fica melhor para organização da Festa a mesma ser adiada e que a mesma não será mais na

mesma data do Mundo IFRS devido a suspensão deste último, o conselheiro Romeiro informou que

já havia conversado previamente com a comissão organizadora e a ideia veio de comum acordo

com estes. Posto em votação foi aprovado por unanimidade.  Segundo item de pauta:  Vagas no

estacionamento do Campus para uso de estudantes – Regulamentação. O presidente fez um breve

relato informando que o processo esteve em análise na última reunião mas que foi necessário uma

nova análise da comissão devido a fim de dirimir dúvidas a respeito das vagas prioritárias previstas

em lei. Informou que foi incluído um parágrafo único no artigo segundo do documento que prevê

que os alunos que cumprirem as exigências legais terão vagas separadas não impactando nas 40

vagas  inicias  de alunos.  O Presidente fez  a  leitura das  legislações  e  artigos  que  embasaram o
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parágrafo único. Colocado em votação, aprovado com 8 votos favoráveis e 1 contrário.  Terceiro

item de pauta:  Alterações  do  Calendário  Acadêmico  2019.  O presidente  em conjunto  com a

diretora de ensino Milene Vitorino,  fez uma explanação sobre as motivações das alterações do

calendário.  A proposta  final  ficou  com as  seguintes  datas:  -  dias  07  e  08  de  junho  de  2018,

incluídos como III Semana acadêmica da Licenciatura em Matemática; - alteração do dia letivo de

07 de junho de 2018 para 06 de julho de 2018, apenas para a Licenciatura em Matemática; -

alteração do dia 15 de maio de 2019 para 29 de junho de 2019; inclusão do dia 21 de junho de 2018

como dia letivo para todos os cursos. Posto em votação, 7 votos a favor 1 contrário. Quarto item

de pauta:  Convênios  com a  Prefeitura  de  Osório  para  a  Desenvolvimento  de  Aplicativos.  O

Coordenador de Desenvolvimento Institucional, Eder José Morari, falou sobre o desenvolvimento

dos aplicativos nas áreas de Turismo, Coleta adequada de Lixo e Proteção animal com bolsas pagas

aos alunos participantes, o presidente complementou que a prefeitura solicitou prazos mais curtos

para o desenvolvimento mas que isso não era possível, pois a parceria é voltada para o Ensino e

Aprendizagem do aluno durante todo o processo de desenvolvimento sendo assim necessário o

prazo apresentado pelo Campus. Posto em votação foi aprovado pro unanimidade. O presidente fez

um resumo da reunião do Colégio de Dirigente, sobre os bloqueios orçamentários e que sairia uma

nota do Colégio de Dirigentes com informações oficiais a respeito do mesmo. Nada mais havendo

a tratar, o presidente do CONCAMPO Claudino Andrighetto agradeceu a presença de todos e deu

por encerada, às dez horas e cinquenta minutos, a primeira reunião ordinária do CONCAMPO, da

qual eu, Wendell Ribeiro e Silva, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada será assinada por

mim e pelos demais presentes.
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