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 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
Segunda Reunião Extraordinária do Conselho de Campus – CONCAMPO
1

Às dez horas e cinco minutos do dia dez de dezembro de dois mil e vinte, por meio de

2

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

3

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

4

EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE CAMPUS, do exercício de dois mil e vinte. A reunião foi

5

presidida pela Presidente do CONCAMPO Flávia Twardowski. Estavam presentes os seguintes

6

conselheiros: Augusto Tolazzi, Gabriel Silveira Pereira, Marcelo Vianna, Lisandro Bitencourt

7

Machado, Terrimar Ignácio Pasqualetto, Alexandre Ricardo Lobo de Sousa, Rafaela Fetzner Drey,

8

Estevão da Fontoura Haeser, Leonardo Pospichil Lima Neto, Rafaela da Silva Andreoli e Nara Maria

9

Müller. A representação estudantil também estava presente, por meio dos membros da diretoria

10

do Grêmio. Constatado o quórum, a presidente do CONCAMPO abriu os trabalhos. Primeiro item

11

de pauta: Retomada da análise do pedido de regime diferenciado de Atividades Pedagógicas Não

12

Presenciais para as turmas de quarto ano do Ensino Médio Integrado do Campus Osório. Foi

13

relatado pelos conselheiros presentes à esta reunião os trabalhos realizados junto aos segmentos

14

docente e técnico-administrativos, visando refletir a demanda trazida pelos estudantes concluintes

15

do Ensino Médio Integrado. Os segmentos, por meio das discussões e reflexões trazidas pelos

16

conselheiros, reconheceram a pauta discente como oportuna, pondo a posição do Campus Osório

17

como favorável ao regime diferenciado de Atividades Pedagógicas Não Presenciais para as turmas

18

concluintes do Ensino Médio Integrado, sendo esta a abordagem que os conselheiros do Campus

19

no CONSUP adotarão no devido momento. Segundo item de pauta: Assuntos gerais. A Presidente

20

do CONCAMPO agradeceu a disponibilidade dos representantes do segmento discente, os quais

21

encerram seus mandados no dia 31 de dezembro próximo, enfatizando a importância da

22

participação de todos nos Conselhos da Instituição. Nada mais havendo a tratar, a presidente do

23

CONCAMPO Flávia Twardowski agradeceu a presença de todos e deu por encerada, às onze horas e

24

dez minutos, a segunda reunião extraordinária do CONCAMPO, da qual eu, Lucas Vaz Pires, lavrei a

25

presente ata, que após lida e aprovada será assinada por mim e pelos demais presentes.

