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ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
Primeira Reunião Extraordinária do Conselho de Campus – CONCAMPO
Às dez horas e quarenta minutos do dia vinte e três de julho de dois mil e vinte e um, por meio de
videoconferência pela plataforma Google Meet – considerando as medidas de afastamentos social
decorrentes das atividades de prevenção à COVID-19, ocorreu a PRIMEIRA REUNIÃO
EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE CAMPUS, do exercício de dois mil e vinte e um. A reunião foi
presidida pela Presidente do CONCAMPO Flávia Twardowski. Estavam presentes os seguintes
conselheiros: Eduardo Santos Avila, Marcelo Vianna, Lisandro Bitencourt Machado, Terrimar
Ignácio Pasqualetto, Estevão da Fontoura Haeser, Laura Nedel Drebes, Tainara Lima da Silva, Adriel
da Silva Barbosa, a Professora convidada Lisiane Zanella e Andrei Nasser Wichrestink,
Coordenador de Infraestrutura, a convite da Presidente. Primeiro item de pauta: Homologação de
Resolução ad referendum nº 14, de 19 de julho de 2021, que aprovou acesso ao Campus para uma
visita técnica, no dia 20/07/2021, da equipe que está planejando a implantação do projeto de
arborização. Posto em votação, foi aprovada de forma unânime. Segundo item de pauta:
Deliberação de acesso discente ao Campus para realização de gravação de vídeos para o Festival
de Talentos, solicitado pelo

Grêmio estudantil. Após discussões a respeito do assunto, os

conselheiros definiram alguns critérios a serem observados pelos estudantes a saber: Podem
acessar o Campus para realização das filmagens, grupos de três estudantes, respeitando os
protocolos de prevenção à COVID-19;

Somente espaços abertos e auditório principal estarão

disponíveis para uso; Tempo de permanência dos estudantes de até duas horas no Campus em
cada um dos dias; Registra-se que durante o debate do presente item, acessou a reunião o
conselheiro Estevão da Fontoura Haeser ás 11h04min. Deverão apresentar um planejamento das
atividades a serem realizadas, informando os espaços que pretendem ocupar,

o tempo

aproximado de uso de cada espaço, nome dos estudantes que acessarão cada dia e previsão de
horário de chegada e saída do Campus. A Professora Flávia redigirá um e-mail de resposta para
encaminhar ao Grêmio Estudantil, que deverá ser apreciado pelos demais conselheiros antes do
envio. Em votação, o encaminhamento foi aprovado de forma unânime. Terceiro item de pauta:
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Solicitação da Profª Lisiane Zanella, de acesso ao laboratório de Ciências dos seguintes estudantes
para desenvolver atividades vinculadas aos projetos de pesquisa dos quais ela é coordenadora:
Henrique da Silva de Andrades, Patrícia Ester Borges da Silva, Nathã Agliardi Bertoli e Amanda
Mesquita Goldani. Posto em votação foi aprovado de forma unânime. Quarto item de pauta:
Solicitação de acesso ao Campus para a implantação do projeto de arborização. A Presidente
passou a palavra à Professora Lisiane, autora da solicitação que explicou o projeto e respondeu às
perguntas dos conselheiros. Registra-se que durante o debate do presente item, acessou a reunião
o servidor convidado, Andrei Nasser Wichrestink, às 11h30min. Após análise do assunto a
Presidente sugeriu que a Professora Lisiane faça as adequações dos locais indicados para a
plantação das mudas, conforme sugerido pelo Conselho e solicite à Secretaria do Meio Ambiente
um documento que ateste que as espécies a serem plantadas não causarão prejuízos e riscos
futuros às dependências do Campus. Em votação, o encaminhamento foi aprovado por
unanimidade e a Professora Lisiane irá providenciar o documento e organizar as equipes de
voluntários, considerando os protocolos COVID 19. Nada mais havendo a tratar, a Presidente do
CONCAMPO agradeceu a presença de todos e deu por encerrada, às onze horas e cinquenta
minutos, a primeira reunião extraordinária do CONCAMPO, da qual eu, Vera Marisa Gasparetto,
lavrei a presente ata, que após lida e aprovada será assinada por mim e pelos demais presentes.

