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ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

Segunda Reunião Ordinária do Conselho de Campus – CONCAMPO 

Às dez horas e dez minutos do dia vinte e oito de maio de dois mil e vinte, por meio de 1 

videoconferência pela plataforma Google Meet – considerando as medidas de afastamentos social 2 

decorrentes das atividades de prevenção à COVID-19, ocorreu a SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA 3 

DO CONSELHO DE CAMPUS, do exercício de dois mil e vinte. A reunião foi presidida pela Presidente 4 

do CONCAMPO Flávia Twardowski. Estavam presentes os seguintes conselheiros: Gabriel Silveira 5 

Pereira, Marcelo Vianna, Eduardo Ávila, Josias Neubert Savois, Lisandro Bitencourt Machado, 6 

Terrimar Ignácio Pasqualetto e Estevão da Fontoura Haeser. Também se encontrava presente o 7 

Senhor Éder José Morari, Diretor de Administração e Planejamento do Campus Osório. Constatado 8 

o quórum, a presidente do CONCAMPO abriu os trabalhos. Item único de pauta: Ajuste nos 9 

quantitativos orçamentários, constantes no Plano de Ação 2020, devido à redução em 3,4% do 10 

orçamento do IFRS. Flávia passou a palavra senhor Eder, o qual procedeu a explanação acerca da 11 

proposta trazida, considerando o ajuste na PLOA 2020 de 3,4%, dessa forma, gerando a necessidade 12 

de reequilíbrio dos valores. Os itens do orçamento que sofreram redução de recursos versaram 13 

pelas seguintes ações: 33903965 SERVICOS DE APOIO AO ENSINO - MANTER CONTRATOS DE 14 

SERVIÇOS TERCEIRIZADOS (Téc. em LIBRAS) e 33903303 LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE - 15 

Viabilizar a participação de colaboradores eventuais em eventos, seminários, aulas inaugurais. O 16 

primeiro ponto apresenta flexibilidade no presente momento considerando a necessidade de um 17 

contingente menor de Técnicos em Libras para o presente ano letivo. O segundo ponto leva em 18 

consideração a redução de viagens e visitas técnicas, considerando a suspensão de atividades letivas 19 

e de seus inerentes movimentos, visto as limitações de locomoção impostas pelas restrições 20 

importas pela COVID-19. Outros pontos do Plano de Ação foram questionados pelos conselheiros, 21 

visando a apropriação e compreensão dos mesmos acerca dos procedimentos e necessidades 22 

financeiras. Ainda, os conselheiros Josias e Terrimar sugeriram que o planejamento para 23 

implantação de câmeras de vídeo monitoramento seja realizado via projeto de pesquisa ou 24 

extensão, visto a potencialidade com o corpo discente e docente da área da informática, como 25 

também que se pense em outras ações no mesmo sentido. Flávia também fez apontamentos sobre 26 
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os contratos terceirizados no campus, onde não há muitos pontos para redução (casos do serviço 27 

de copeiragem e outsourcing de impressoras) e também ponderou a importância dos postos 28 

terceirizados para o funcionamento da Instituição. Foi posto em votação e aprovado pelos 29 

conselheiros por unanimidade. Passando a pontos gerais de discussão na reunião, o conselheiro 30 

Estêvão trouxe uma questão acerca de um projeto seu que fora aprovado para apresentação na 31 

Espanha ainda em 2020, onde há o anseio de estar presente, junto de discentes que se envolveram 32 

no mesmo. Flávia informou que as viagens institucionais estão suspensas e que no momento não 33 

há perspectiva de uma mudança neste sentido. O conselheiro Marcelo complementou que a PROPPI 34 

suspendeu os editais e que os mesmos devem ser reavaliados no eventual retorno das atividades, 35 

ainda considerando que diversos eventos ou estão sendo prorrogados, ou sendo realizados via 36 

internet. Em seguida, Flávia trouxe uma questão que surgiu no Colégio de Dirigentes há poucos dias, 37 

que versa de fatos acontecidos entre uma rádio da cidade de Farroupilha e o Campus da mesma 38 

localidade acerca das atividades letivas remotas. Neste sentido, Flávia questionou aos Conselheiros 39 

a posição dos mesmo a respeito dos encaminhamentos até então tomados pelo Conselho Superior 40 

do IFRS e pelo Colégio de Dirigentes. Após um breve debate, os presentes concordaram que, 41 

independentemente da posição pessoal e do campus, isso precisa ser discutido e decidido no 42 

âmbito do IFRS e não de cada campus, mantendo assim a unidade institucional. Nada mais havendo 43 

a tratar, a presidente do CONCAMPO Flávia Twardowski agradeceu a presença de todos e deu por 44 

encerada, às onze horas e vinte e sete minutos, a segunda reunião ordinária do CONCAMPO, da 45 

qual eu, Lucas Vaz Pires, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada será assinada por mim e 46 

pelos demais presentes. 47 


