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ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

Quarta Reunião Ordinária do Conselho de Campus – CONCAMPO 

Às dez horas e seis minutos do dia vinte e quatro de setembro 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 QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO 3 

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

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

Gabriel Silveira Pereira, Marcelo Vianna, Josias Neubert Savois, Lisandro Bitencourt Machado, 6 

Terrimar Ignácio Pasqualetto, Alexandre Ricardo Lobo de Sousa, Estevão da Fontoura Haeser, 7 

Leonardo Pospichil Lima Neto, Tainara Lima da Silva e Adriel da Silva Barbosa. Constatado o quórum, 8 

a presidente do CONCAMPO abriu os trabalhos. Primeiro item de pauta: Proposta de Atribuição de 9 

Nome à Biblioteca do IFRS Campus Osório - Homenagem à Professora Maria da Conceição Hatem 10 

de Souza. A presidente do conselho passou a palavra ao conselheiro Marcelo Vianna o qual relatou 11 

o primeiro item, que propunha esta homenagem póstuma à Professora Tina Hatem. Posteriormente, 12 

a Prof. Flávia e os conselheiros Estevão e Gabriel fizeram exposições sobre a vivência da Prof. Tina 13 

Hatem no Campus Osório e suas contribuições para a comunidade. Posto em votação, foi aprovado 14 

por unanimidade. Segundo item de pauta: Regimento Interno da Comissão de Assistência 15 

Estudantil (CAE). Flávia passou a palavra ao Conselheiro Gabriel para que o mesmo relatasse a 16 

proposta. Após a discussão entre os presentes, ficou pacificada a necessidade da inclusão de um 17 

item relativo à perda de mandato de membros que faltarem sem justificativa formal, sendo o 18 

seguinte: “Art. 13º Serão notificados à Direção-Geral do campus, para que se proceda a sua 19 

substituição, os representantes titulares da CAE que faltarem a três reuniões consecutivas ou a cinco 20 

reuniões intercaladas no período de 12 meses, quando a ausência não for justificada.” Foi posto em 21 

votação, não houve alterações e o mesmo foi aprovado por unanimidade. Terceiro item de pauta: 22 

Assuntos gerais. O conselheiro Estevão relatou a aprovação da Política de Arte e Cultura no CONSUP 23 

e que a mesma está sendo debatida pelos professores da área. O mesmo também relatou que será 24 

proposto, em breve, que a Galeria Claudia Paim – instalada no corredor do Bloco B – ocupe outros 25 

espaços no Campus. Flávia relatou que o Plano de Ação para 2021 está em desenvolvimento , 26 
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conforme a perspectiva de orçamento para o próximo ano o qual terá cortes. Relatou também o 27 

início das Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) e o andamento da obra da quadra 28 

poliesportiva do Campus. Além disso, Flávia também relatou a aprovação da proposta submetida 29 

ao edital nº 35/2020 da SETEC/MEC - criação de Laboratórios de Prototipagem (Lab IFMaker). 30 

Considerando tanto a relevância do projeto, quanto a necessidade de espaço físico para a alocação 31 

do mesmo, serão tratados nos próximos dias algumas remodelações nos espaços físicos do Campus, 32 

envolvendo os espaços que atualmente se encontram: Comunicação, Audiovisual e Grêmio 33 

Estudantil. Nada mais havendo a tratar, a presidente do CONCAMPO Flávia Twardowski agradeceu 34 

a presença de todos e deu por encerada, às dez horas e cinquenta e cinco minutos, a quarta reunião 35 

ordinária do CONCAMPO, da qual eu, Lucas Vaz Pires, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada 36 

será assinada por mim e pelos demais presentes. 37 


