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ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

Segunda Reunião Extraordinária do Conselho de Campus – CONCAMPO

Às onze horas e dois minutos do dia doze de agosto 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 SEGUNDA 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: Augusto Tolazzi, Gabriel Silveira Pereira, Marcelo Vianna, Lisandro Bitencourt
Machado, Terrimar Ignácio Pasqualetto, Alexandre Ricardo Lobo de Sousa, Laura Nedel Drebes,
Tainara Lima da Silva, Adriel da Silva Barbosa e as professoras convidadas Lisiane Zanella e Fabiana
Gerusa Leindeker da Silva, que saiu no início da reunião e não conseguiu retornar devido a
problemas de conexão. Primeiro item de pauta: Apreciação das declarações referente a
implantação do projeto de arborização. Após breve introdução do assunto, a Presidente passou a
palavra à Professora Lisiane que explicou os motivos apresentados pela Secretaria do Meio
Ambiente para não emitir o parecer solicitado na primeira reunião extraordinária deste Conselho
realizada em 23 de julho de 2021: não houve acompanhamento da referida Secretaria em todas as
etapas do projeto e dependendo do local escolhido para o plantio, qualquer espécie poderá ser um
problema. Devido a isso, para respaldar o projeto, a Professora Lisiane redigiu a justificativa e a
declaração explicando a escolha das espécies adequadas à arborização urbana, sendo de porte
médio a, no máximo 12 metros de altura, sendo estas plantadas onde não há previsão de expansão
de infraestrutura e as demais, nos locais indicados e já aprovados por este Conselho. A presidente
abriu para discussão. Terrimar sugeriu deixar sem plantar na lateral da quadra de esportes que fica
de frente para os fundos do Campus, caso futuramente possa haver alguma expansão da mesma e é
favorável ao projeto. Gabriel elogiou o projeto e ratificou o comentário de Terrimar, sendo favorável
também. A Presidente fez dois encaminhamentos: primeiro: Votar a substituição do documento
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emitido pela Professora Lisiane em lugar do parecer da Secretaria do Meio Ambiente; Segundo:
Suspensão do plantio previsto para a lateral esquerda da quadra de esportes, aumentando um
pouco mais a área plantada ao fundo. Aberto para votação, ambos foram aprovados por
unanimidade. Segundo item de pauta: Solicitação da Professora Fabiana Gerusa Leindeker da Silva,
para realização de atividades práticas no Laboratório de Matemática do Campus, com alunos do
curso de Licenciatura em Matemática, inscritos nas disciplinas de Geometria Espacial e Técnicas de
Contagem e Probabilidade. Flávia explicou que ela precisava de anuência do Colegiado de Curso que
foi favorável ao pedido e abriu para manifestações. Terrimar perguntou a perspectiva de quantos
alunos deverão participar. Lisandro, que é membro do Colegiado que deliberou o pedido informou
que a Professor informou que terá todos os cuidados de proteção à COVID 19. Flávia informou que
serão seis estudantes, segundo a professora Fabiana. Terrimar registra preocupação em se ter uma
disciplina presencial em andamento. Flávia explica que as atividades presencias estão previstas para
os campi, reitera a aprovação do pedido pelo Colegiado do Curso, afirma que a solicitação resguarda
a Instituição do efetivo retorno presencial. Alexandre concorda com Terrimar. A Presidente disse que
é favorável ao ensino remoto até o final do calendário acadêmico de 2021, previsto para dezembro,
registra algumas dificuldades que os alunos terão neste ano caso houver o retorno presencial e
salientou a importância das atividades práticas, quando essenciais, respeitando a Resolução
015/2021. Lisandro esclareceu que a solicitação apresentada é apenas para atividades específicas
no laboratório e não em sala de aula. Diante da preocupação com o aumento dos casos de COVID
19, Flávia trouxe algumas informações que serão melhor esclarecidas após a reunião do Colégio de
Dirigentes, que ocorrerá no dia 20 de agosto. Em votação, o item foi aprovado com sete votos
favoráveis e dois contrários. Nada mais havendo a tratar, a Presidente do CONCAMPO agradeceu a
presença de todos e deu por encerrada, às onze horas e trinta minutos, a segunda 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.

