Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul
Campus Osório
Conselho de Campus - CONCAMPO
ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA
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1

Às dezesseis horas e vinte e cinco minutos do dia onze de dezembro de dois mil e dezenove, na

2

sala B1 do Bloco B do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul -

3

Campus Osório, ocorreu a SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE CAMPUS, do exercício

4

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

5

Andrighetto. Estavam presentes os seguintes conselheiros: Augusto Tolazzi, Alexandre Ricardo

6

Lobo de Souza, Allan Alves de Souza, Lauren Michelon, Lisiane Zanella, Paola Cardoso Purin e

7

Romero Assis de Oliveira. Constatado o quórum o presidente do CONCAMPO abriu os trabalhos.

8

Foram feitos informes gerais a respeito da posse da nova diretora, marcada para o dia 27 de

9

fevereiro próximo. Também foi informado a respeito das próximas aprovações ad referendum que

10

devem ocorrer no período entre a presente e a próxima reunião, que seguem: deve passar a

11

constar no Calendário Acadêmico as datas de referência a respeito de matrículas, rematrículas e

12

outras importantes do curso de Especialização em Educação Básica Profissional; será realizada via

13

ad referendum a aprovação das alterações do PPC do curso Técnico Subsequente em Eventos ao

14

passo que o documento retorne da Pró-Reitoria de Ensino com os pareceres favoráveis após

15

ajustes realizados, visando que a sua vigência abarque a próxima turma de ingressantes, no

16

primeiro semestre de 2020. O presidente ainda informou, junto da conselheira Paola, que a nova

17

estrutura do PPC contempla que o curso passe a ter a duração de 2 semestres, visando a melhor

18

organização institucional e reduzir evasão de discentes, passando, também, a ter ingresso anual

19

em vez de bienal. Foi realizado também informes gerais a respeito das obras que estão ocorrendo

20

ou que começarão brevemente, as quais: execução do sumidouro, obra da quadra poliesportiva,

21

além de manutenções gerais que contemplam: ares-condicionados, tomadas, questões

22

hidráulicas, sendo que estas ocorrendo, prioritariamente, durante o período de férias escolares.

23

Primeiro item de pauta: Cooperação Técnica, processo 23364.000314/2019-05. O presidente

24

realizou a uma breve explicação a respeito do processo em questão. Após abriu o espaço para

25

observações dos conselheiros, sendo considerado pelos presentes também a resolução nº 24, de 3
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de setembro de 2018, a qual que deliberou a possibilidade de remoção do servidor Bruno Kenji

27

Nishitani Egami sem contrapartida. Posto em votação a proposta de cooperação técnica, a mesma

28

foi rejeitada por unanimidade, ratificando-se a resolução em que possibilita a remoção do

29

servidor. Segundo item de pauta: Eleição para Conselheiro representante da Comunidade

30

Externa. Foi apresentada pelo presidente do conselho uma proposta de minuta de edital, visando

31

o preenchimento da vaga de representante da Sociedade Civil no conselho do Campus. Após

32

leitura da minuta na íntegra, foi posta em votação e aprovada por 6 favoráveis e uma abstenção.

33

Terceiro item de pauta: Regimento Interno do NEaD. O presidente do conselho fez a leitura da

34

proposta de Regimento Interno do NEaD. Após a exposição, os membros realizaram considerações

35

a respeito do documento em questão. Foi posto em votação sem alterações e aprovado por ampla

36

maioria. Nada mais havendo a tratar, o presidente do CONCAMPO, Claudino Andrighetto,

37

agradeceu a presença de todos e deu por encerada, às dezessete horas e trinta e três minutos, a

38

sexta reunião ordinária do CONCAMPO, da qual eu, Lucas Vaz Pires, Chefe de Gabinete em

39

exercício, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada será assinada por mim e pelos demais

40

presentes.

