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ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

Primeira Reunião Ordinária do Conselho de Campus – CONCAMPO 

Às dez horas e cinco minutos do dia vinte e cinco de março de dois mil e vinte e um, 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 PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA 3 

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

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

Silveira Pereira, Marcelo Vianna, Eduardo Santos Avila, Lisandro Bitencourt Machado, Terrimar 6 

Ignácio Pasqualetto, Alexandre Ricardo Lobo de Sousa, Rafaela Fetzner Drey, Laura Nedel Drebes, 7 

Tainara Lima da Silva, Ana Clara Jardim da Silva, Nara Maria Müller e Adriel da Silva Barbosa. 8 

Primeiro item de pauta: Posse dos novos conselheiros. Foi procedida a posse dos novos 9 

conselheiros da representação estudantil: Livia Silva Teixeira (titular), Laura Nedel Drebes (titular), 10 

 Tainara Lima Da Silva (titular), Kevyn Kenydy Fernandes Frassão (1º suplente), Ana Clara Jardim Da 11 

Silva (2ª suplente). Segundo item de pauta: Definição do calendário de reuniões. A partir da 12 

proposta apresentada de cinco reuniões ordinárias para o exercício de 2021, os conselheiros 13 

aprovaram de forma unânime o seguinte calendário: 2ª Reunião Ordinária: 10/06/2021, 3ª Reunião 14 

Ordinária: 08/07/2021 – quinta-feira, 4ª Reunião Ordinária: 16/09/2021 – quinta-feira e 5ª Reunião 15 

Ordinária: 25/11/2021 – quinta-feira. Terceiro item de pauta: Homologação da Resolução ad 16 

referendum nº 01, de 15 de março de 2021: Aprova adendo para Atividades Complementares em 17 

regime de excepcionalidade. A presidente do conselho explicou a razão da necessidade de proceder 18 

a aprovação ad referendum do tema, visto a necessidade, naquele momento, de tal instrumento 19 

para os alunos do Ensino Médio Integrado procederem os encaminhamentos de conclusão de curso. 20 

Explicou que passou pelo colegiado o qual fez a construção e aprovou a proposta. Posto em votação, 21 

aprovado de forma unânime. Quarto item de pauta: Apreciação da proposta de retomada do 22 

calendário acadêmico 2020. A presidente do Conselho apresentou a necessidade da apreciação da 23 

proposta, visto o disposto na Resolução CONSUP nº 15/2021. Após, passou a palavra à Conselheira 24 

Rafaela Fetzner Drey – também Diretora de Ensino do Campus Osório – a qual apresentou os 25 

principais pontos da proposta, bem como pontuou ajustes demandados a partir de Ofícios da Pró-26 
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reitoria de Ensino à Direção de Ensino. Ainda, o conselheiro Gabriel Pereira pontuou a necessidade 27 

de inclusão de dois períodos de datas referentes aos editais de Assistência Estudantil. Posterior à 28 

discussão entre os conselheiros presentes, passou-se à votação do item e das suas alterações. No 29 

primeiro momento foi apreciado o calendário de maneira geral na forma proposta, posto em 30 

votação, sendo aprovada de forma unânime. A segunda votação versou a respeito da recuperação 31 

em forma contínua para os cursos anuais, sendo aprovada de forma unânime a proposta que 32 

estende a recuperação até, aproximadamente, o dia 20 de outubro, conforme os cálculos de 33 

horários ainda pendentes. No terceiro momento foi apreciado o adiantamento do início do segundo 34 

semestre dos cursos semestrais em uma semana, passando de 13 de setembro para 6 de setembro. 35 

Posto em votação, aprovado por unanimidade. No quarto momento foi apreciado a inclusão das 36 

datas que contemplam os editais de Assistência Estudantil, item apontado pelo Conselheiro Gabriel 37 

Pereira. Posto em votação, aprovado por unanimidade. Quinto item de pauta: Apreciação da 38 

proposta de novo regimento da Comissão de Avaliação e Gestão de Ações de Ensino – CAGE. A 39 

presidente do Conselho apresentou a demanda de um novo regimento para a referida comissão 40 

visto que o regimento em vigência se encontrava em desacordo com outros documentos 41 

institucionais. Após a discussão pelos Conselheiros presentes, se entendeu que no novo regimento 42 

passe a constar o quantitativo de suplentes para cada uma das representações da Comissão, 43 

estando alinhado com o texto do Regimento Interno do Conselho de Campus do Campus Osório – 44 

por referência. Além disso, também foi proposto alterar a redação relativa à composição para conste 45 

o/a Diretor(a) de Ensino como membro nato desta Comissão. Posto em votação o regimento com 46 

as alterações sugeridas pelo Conselho, item aprovado por unanimidade. Sexto item de pauta: 47 

Assuntos gerais. A presidente do Conselho informou que, vista a redução do orçamento de 2021 e 48 

conforme apreciado pelo Conselho de Campus no exercício de 2020, não havia orçamento para as 49 

bolsas de Ensino, Pesquisa e Extensão. No entanto, foi solicitado junto à Reitoria do IFRS o valor de 50 

R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) – sendo um terço para cada uma das áreas – sendo 51 

alcançado êxito no pleito dos valores. Posteriormente será encaminhado ao Conselho de Campus a 52 

proposta de ajuste no Plano de Ação contemplando esses valores. Ainda, a presidente do Conselho 53 

pontuou que ocorreu uma invasão na reunião com estudantes que seria realizada via Google Meet 54 
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para debate da proposta de calendário acadêmico. A mesma lamentou tal fato, visto que apenas os 55 

discentes do Campus tiveram acesso ao link. Embora o ocorrido, a proposta foi apresentada via 56 

transmissão no Youtube e as representações estudantis no Conselho de Campus atenderam aos 57 

discentes em suas colocações. Nada mais havendo a tratar, a presidente do CONCAMPO Flávia 58 

Twardowski agradeceu a presença de todos e deu por encerada, às onze horas e vinte e cinco 59 

minutos, a primeira reunião ordinária do CONCAMPO, da qual eu, Lucas Vaz Pires, lavrei a presente 60 

ata, que após lida e aprovada será assinada por mim e pelos demais presentes. 61 


