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ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA
Terceira Reunião Ordinária do Conselho de Campus – CONCAMPO
1

Às dez horas e seis minutos do dia oito de julho de dois mil e vinte e um, 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 TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO

4

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

5

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

6

Augusto Tolazzi, Gabriel Silveira Pereira, Marcelo Vianna, Lisandro Bitencourt Machado, Terrimar

7

Ignácio Pasqualetto, Alexandre Ricardo Lobo de Sousa, Laura Nedel Drebes, Tainara Lima da Silva,

8

Adriel da Silva Barbosa e o Coordenador de Desenvolvimento Institucional, Lucas Vaz Pires, a convite

9

da Presidente. Inicialmente, foram apresentados dois assuntos em regime de urgência para serem

10

incluídos na pauta: Primeiro item em regime de urgência: O Prof. Terrimar Ignácio Pasqualetto,

11

solicitou acesso ao laboratório WindMaker do estudante João Vitor Souza para desempenhar suas

12

atribuições como bolsista selecionado no Edital nº 10/2021 deste Campus. A Presidente passou a

13

palavra ao Prof, que informou da recente chegada dos equipamentos do referido laboratório,

14

ocorrida após o envio da pauta desta reunião e, portanto, da necessidade do bolsista já iniciar suas

15

atividades naquele espaço. Posto em votação, aprovado de forma unânime pela inclusão na pauta,

16

compondo o quarto item. Segundo item em regime de urgência: A Profª Flávia Twardowski

17

apresentou o Ofício Circular nº 16/2021/PROEN/REITORIA/IFRS, recebido após o encaminhamento

18

da pauta desta reunião, que solicitou aos campi a definição da forma de ingresso nos cursos técnicos

19

integrados ao ensino médio para Processo de Ingresso Discente 2022/01. Posto em votação,

20

aprovado de forma unânime pela inclusão na pauta, compondo o quinto item. Primeiro item de

21

pauta: Apreciação da proposta de regimento de atendimentos presenciais da Biblioteca do Campus

22

Osório. A Presidente explicou que, com a retomada do calendário acadêmico, um dos itens da

23

Resolução 015/2021 incluía o atendimento presencial para a biblioteca que foi acatado pela equipe,

24

resultando na minuta apresentada. Após ampla discussão do assunto, a Presidente do Conselho

25

solicitou que o Gabinete da Direção-geral fizesse a formatação do documento a exemplo dos demais
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26

regulamentos e submetesse aos conselheiros para aprovação. Posto em votação, com ressalva da

27

introdução e formatação, visto que se trata de um regulamento e não de um regimento, o conteúdo

28

do texto na íntegra, foi aprovado de forma unânime. Segundo item de pauta: Solicitação da Profª

29

Fabiana Gerusa Leindeker da Silva, de acesso ao laboratório de Matemática dos estudantes Jenifer

30

Cassandra da Silva Oliveira, Mariana Nunes Barato, Monalisa da Silva e Murilo Ferulio Gomes

31

Tedesco, formandos do Curso Superior de Licenciatura em Matemática, para desenvolver atividades

32

referentes à conclusão do curso. Posto em votação foi aprovado de forma unânime: Terceiro item

33

de pauta: Deliberação a respeito da participação do Prof Marcelo Paravisi, no Edital IFRS nº 48/2021

34

que trata da seleção de bolsistas no Projeto para o Desenvolvimento de Ações para Implementação

35

de Cursos de Educação de Jovens e Adultos Integrados À Educação Profissional – Coordenadores de

36

Curso, selecionado como Coordenador do Curso de Operador de Computador. A Presidente do

37

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

38

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

39

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

40

EJA-FIC no IFRS, o item foi posto em votação, sendo aprovado por unanimidade. Quarto item de

41

pauta: Solicitação de acesso ao laboratório WindMaker, do estudante João Vitor Souza para

42

desempenhar suas atribuições como bolsista selecionado no Edital nº 10/2021 deste Campus. A

43

Presidente passou novamente a palavra ao conselheiro, Prof. Terrimar, autor desta pauta que

44

ratificou sua fala inicial e a necessidade da aprovação deste Conselho, conforme consta no capítulo

45

IV das atividades práticas, da Resolução CONSUP nº 015/2021 que trata da aprovação da retomada

46

do calendário acadêmico do IFRS. Posto em votação, o item foi aprovado por unanimidade. Quinto

47

item de pauta: Definição da forma de ingresso nos cursos técnicos integrados ao ensino médio para

48

Processo de Ingresso Discente 2022/01: A Presidente reiterou sua fala inicial sobre o assunto, fez

49

uma breve explanação do motivo da decisão ocorrer através deste Conselho, informando que o dia

50

trinta do corrente mês é o prazo final de resposta à Reitoria e compartilhou sua opinião pessoal

51

favorável ao sorteio, considerando a situação atual. Visando auxiliar no embasamento da decisão

52

deste Conselho, passou a palavra ao Coordenador de Desenvolvimento Institucional Lucas Vaz Pires,

53

para apresentação de dados do processo seletivo de 2019, onde houve aplicação de provas
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54

presenciais. De modo detalhado, Lucas apresentou, além dos dados passados, cenários na aplicação

55

de provas presenciais para 2022/1, considerando as questões sanitárias atuais. Relatou suas

56

experiências pessoais em processos seletivos passados referentes a questões judiciais que também

57

ocorrem e colocou-se à disposição para questionamento. Após importantes contribuições dos

58

conselheiros e sanadas as dúvidas, a decisão do Conselho, de forma unânime foi a definição pelo

59

sorteio, como forma de ingresso nos cursos técnicos integrados ao ensino médio para Processo de

60

Ingresso Discente 2022/01. Assuntos gerais: Flávia Twardowski comunicou: que o campus receberá

61

valor de quarenta e três mil reais para o Campus Osório provenientes da Bancada Gaúcha que será

62

utilizada para compra de mesas para o laboratório WindMaker e outras demandas do Campus, com

63

o auxílio da Reitoria no processo de aquisição dos materiais; Início das atividades da equipe de

64

limpeza no Campus desde o dia 15/06/2021; Recebimento do Laboratório de Ciências; Início do

65

Plano de Ação que ocorrerá nos próximos dias; Análise de documentos de incubadoras que poderão

66

ser solicitados ao Conselho; Caixa d´água com problemas de vazamentos; Nada mais havendo a

67

tratar, a Presidente do CONCAMPO agradeceu a presença de todos e deu por encerrada, às onze

68

horas e trinta minutos, a terceira reunião ordinária do CONCAMPO, da qual eu, Vera Marisa

69

Gasparetto, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada será assinada por mim e pelos demais

70

presentes.

