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ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

Segunda Reunião Ordinária do Conselho de Campus – CONCAMPO 

Às nove horas e trinta e seis minutos do dia dez de junho 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 SEGUNDA 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, Rafaela 6 

Fetzner Drey, Estevão da Fontoura Haeser, Livia Silva Teixeira e Laura Nedel Drebes. Primeiro item 7 

de pauta: Homologação de resolução ad referendum: Resolução nº 06, de 31 de maio de 2021: 8 

Inclusão de datas de formaturas no Calendário Acadêmico 2020/2021. À época da aprovação do 9 

Calendário Acadêmico 2020/2021, o mesmo ainda não continha as datas de formaturas: 07 de 10 

junho de 2021 e 1º de outubro de 2021. Posto em votação, aprovado de forma unânime. Segundo 11 

item de pauta:  Apreciação e emissão de parecer do projeto “Promovid@ - Programa de Tecnologias 12 

Digitais para Monitoramento de Pacientes Suspeitos de Covid-19”. A Presidente do Conselho 13 

explicou brevemente o projeto, o qual se encontrava devidamente documentado e disponibilizado 14 

aos conselheiros. Foi exposto aos conselheiros a proposta de parecer a ser emitido pelo Conselho 15 

em caso de aprovação. Posto em votação, a proposta foi aprovada por 8 votos a favor e registrada 16 

a abstenção da Presidente do Conselho. Terceiro item de pauta: Solicitação da Profª Flávia 17 

Twardowski para a realização das atividades práticas presenciais de pesquisa nos laboratórios do 18 

campus. A Presidente do Conselho apresentou a demanda, conforme preconizado pela Resolução 19 

nº 015, de 19 de fevereiro de 2021 do CONSUP, a qual regra que tais pedidos devem ser submetidos 20 

à análise deste Conselho. Foi explicado também como estava funcionando até então o acesso dos 21 

estudantes com que necessitavam realizar atividades práticas presenciais, bem como a existência 22 

do Plano de contingência para prevenção, monitoramento e controle do novo coronavírus - Covid-23 

19 do IFRS. O conselheiro Gabriel Silveira Pereira apontou a importância da organização desde a 24 

solicitação de anuência ao CONCAMPO, até o agendamento de tais atividades nos espaços físicos 25 
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do Campus, visando a fluidez do processo. Após o debate entre os conselheiros, o item foi posto em 26 

votação, sendo aprovado por 8 votos favoráveis e registrada a abstenção da Presidente do Conselho. 27 

Quarto item de pauta: Deliberação a respeito da participação da Profª Aline Silva de Bona no 28 

Projeto para o Desenvolvimento de Ações para Implementação de Cursos de Educação de Jovens e 29 

Adultos Integrados À Educação Profissional - Monitoramento da Permanência e Êxito. A Presidente 30 

do Conselho apresentou o item de pauta, que decorre da previsão do Art. 11, § 1º, da Resolução 31 

IFRS Nº 06/2015, que demanda a aprovação no âmbito do Conselho de Campus da participação de 32 

servidores em tais projetos. Após o debate entre os Conselheiros presentes a respeito dos Projetos 33 

EJA-FIC no IFRS, o item foi posto em votação, sendo aprovado por unanimidade. Registra-se que 34 

durante o debate do presente item, acessaram a reunião os conselheiros: Terrimar Ignácio 35 

Pasqualetto às 10h, Tainara Lima Da Silva às 10h03 e Adriel da Silva Barbosa às 10h06. Quinto item 36 

de pauta: Assuntos gerais. O conselheiro Marcelo comentou a respeito dos prazos de inscrição para 37 

os editais de bolsas de Ensino, Pesquisa e Extensão e lembrou da importância da mobilização junto 38 

aos discentes para estas oportunidades. A Profª Flávia informou, ainda relacionado ao assunto dos 39 

editais de bolsas, que será tempestivamente submetido um pedido de ajuste do Plano de Ação ao 40 

Conselho de Campus visando a contemplação financeira das três áreas. O Conselheiro Estevão falou 41 

a respeito do Projeto Autoral Afrobeat, o qual pretende propor a utilização dos espaços do Campus, 42 

conforme as normativas institucionais, para a realização das atividades do projeto. Registra-se em 43 

ata que o conselheiro Terrimar Ignácio Pasqualetto justificou por e-mail o acesso tardio à reunião. 44 

Nada mais havendo a tratar, a presidente do CONCAMPO Flávia Twardowski agradeceu a presença 45 

de todos e deu por encerada, às dez horas e dezesseis minutos, a segunda reunião ordinária do 46 

CONCAMPO, da qual eu, Lucas Vaz Pires, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada será 47 

assinada por mim e pelos demais presentes. 48 


