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ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

Terceira Reunião Ordinária do Conselho de Campus – CONCAMPO 

Às dez horas e cinco minutos do dia sete de julho de dois mil e vinte, por meio de videoconferência 1 

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

atividades de prevenção à COVID-19, ocorreu a TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE 3 

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

Flávia Twardowski. Estavam presentes os seguintes conselheiros: Augusto Tolazzi, Gabriel Silveira 5 

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

Terrimar Ignácio Pasqualetto, Alexandre Ricardo Lobo de Sousa, Rafaela Fetzner Drey, Estevão da 7 

Fontoura Haeser, Leonardo Pospichil Lima Neto, Lucas de Souza Correa, Tainara Lima da Silva, Nara 8 

Maria Müller e Adriel da Silva Barbosa. Também se encontravam presentes: Camila Porsch da Cunha, 9 

Mariana Afonso Ost, relatoras dos segmentos discente e docente respectivamente e Natasha 10 

Rodrigues Fernandes, Milene Araújo Vitorino e Paola Cardoso Purin mediadoras dos segmentos 11 

discente, docente e técnico-administrativo dos encontros realizados juntos a cada segmento 12 

acadêmicos, vislumbrando o documento que viria a ser apresentado ao Conselho. Constatado o 13 

quórum, a presidente do CONCAMPO abriu os trabalhos. Flávia passou a palavra ao Chefe de 14 

Gabinete, Lucas Vaz Pires, o qual informou que fora detectado pelo Departamento de Tecnologia da 15 

Informação uma falha operacional que estava prejudicando a comunicação dos grupos de e-mails 16 

do CONCAMPO, sendo que a mesma impediu que alguns conselheiros recebessem as convocações 17 

para as duas primeiras reuniões, mas que já se encontrava sanada pelo referido setor. Após o 18 

informe, Flávia passou a reunião ao item único de pauta: Apreciação do documento que apresenta 19 

a posição do Campus Osório ao Grupo de Trabalho (GT) Retomada do Calendário Acadêmico no 20 

IFRS, versando a respeito das possibilidades de realização de atividades acadêmicas remotas, no 21 

âmbito deste Campus. A presidente do Conselho explicou que a demanda surgiu em reunião do 22 

Conselho Superior do IFRS e, após ponderações junto a equipe Gestora e membros do ensino, 23 

considerou-se apropriado que fossem realizados encontros entre cada segmento (docente, discente 24 

e técnico-administrativos). Dessa forma, Flávia prosseguiu o relato que na manhã da quinta-feira, 25 

25 de junho de 2020, foi realizado um primeiro encontro com representantes de todos os 26 
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segmentos. Foram convidados para a reunião virtual, coordenada pela mesma, juntamente das 27 

entidades representativas dos estudantes (DCE e Grêmio Estudantil), a Diretora de Ensino Milene 28 

Vitorino, representando os docentes; a Pedagoga Paola Purin, pelos técnico-administrativos da área 29 

do Ensino; e o Diretor de Administração Éder Morari, pelos servidores dos setores administrativos. 30 

Deste encontro, se encaminharam quatro os encontros – todos realizados em 2 de julho de 2020, 31 

sendo os estes encontros entre os segmentos: técnico-administrativos, docente, discentes do 32 

Ensino Médio Integrado (sob articulação do Grêmio Estudantil) e segmentos Superior, Subsequente 33 

e Pós-graduação (sob articulação do DCE). Cada encontro resultou em um documento, contendo 34 

reflexões, questionamentos e apontamentos a respeito das possibilidades da aplicação do ensino 35 

remoto no âmbito do Campus Osório. Posteriormente, no dia 3 de julho, os integrantes da primeira 36 

reunião articuladora se reuniram visando a consolidação de um documento único, contemplando 37 

todo o material gerado a partir dos diversos encontros, juntamente com manifestações recebidas 38 

de grupos de alunos. O referido documento fora intitulado “Posicionamentos da Comunidade 39 

Acadêmica do IFRS Campus Osório, a respeito das possibilidades de realização de atividades não-40 

presenciais na unidade” e enviado pela presidente deste Conselho a fim de apreciação. Após o 41 

relato de Flávia, foi aberto o momento de fala para os conselheiros presentes apresentarem suas 42 

ponderações a respeito. Decorrida ampla discussão a respeito do material produzido e do momento 43 

vivenciado em escala mundial, Flávia propôs a aclamação do mesmo, considerando a forma 44 

democrática da composição do mesmo, não havendo objeção à proposta. O documento aclamado, 45 

na íntegra, seguirá para a Pró-reitoria de Ensino e também para o Grupo de Trabalho (GT) Retomada 46 

do Calendário Acadêmico no IFRS. Nada mais havendo a tratar, a presidente do CONCAMPO Flávia 47 

Twardowski agradeceu a presença de todos e deu por encerada, às onze horas e vinte e dois minutos, 48 

a terceira reunião ordinária do CONCAMPO, da qual eu, Lucas Vaz Pires, lavrei a presente ata, que 49 

após lida e aprovada será assinada por mim e pelos demais presentes. 50 


