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ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

Quarta Reunião Ordinária do Conselho de Campus – CONCAMPO 

 

Às dez horas do dia dezesseis de setembro de dois mil e vinte e um, por meio de videoconferência 1 

pela plataforma Google Meet – considerando as medidas de afastamentos social decorrentes das 2 

atividades de prevenção à COVID-19, ocorreu a QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE 3 

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

CONCAMPO, Flávia Twardowski. Estavam presentes os seguintes conselheiros: Augusto Tolazzi, 5 

Gabriel Silveira Pereira, Marcelo Vianna, Lisandro Bitencourt Machado, Terrimar Ignácio Pasqualetto, 6 

Alexandre Ricardo Lobo de Sousa, Laura Nedel Drebes, Tainara Lima da Silva, Adriel da Silva Barbosa, 7 

Nara Maria Müller  e o Coordenador de Desenvolvimento Institucional, Lucas Vaz Pires, a convite 8 

da Presidente. Após a saudação inicial, a Presidente informou que os assuntos da pauta foram 9 

reordenados para facilitar o andamento das votações, conforme segue: 1) Homologação da 10 

Resolução  ad referendum nº 20, de 19 de agosto de 2021, referente ao acesso ao Campus de 11 

estudantes bolsistas do Programa de Música do IFRS: Gabriel solicitou retificação da Portaria onde 12 

deverá constar o nome social de um aluno. Posto em votação, foi aprovada de forma unânime e o 13 

nome do aluno será retificado; 2) Homologação da Resolução ad referendum nº 21, de 25 de 14 

agosto de 2021, referente a inclusão da data de 28 de agosto para formatura de cursos superiores, 15 

no Calendário Acadêmico 2020/2021. Terrimar solicitou flexibilização de formatura e aulas em dias 16 

da semana diferentes de sextas e sábados a fim de contemplar a participação de alunos sabatistas. 17 

Nara solicitou que o Conselho Regional de Administração-CRA- seja convidado para as formaturas 18 

de cursos superiores. Flávia informou que as últimas formaturas foram virtuais, em formato de 19 

gabinete e por isso ninguém foi convidado. A Resolução foi aprovada por unanimidade; 3) 20 

Homologação da Resolução ad referendum nº 22, de 30 de agosto de 2021, referente a acesso de 21 

estudantes ao Campus para realização de filmagens para a 11ª MOExP. A Resolução foi aprovada 22 

por unanimidade; 4) Homologação da Resolução ad referendum nº 23, de 01 de setembro de 2021, 23 

referente a acesso de estudantes ao laboratório de Ciências, para desenvolver atividades de 24 
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projetos de pesquisa. A Resolução foi aprovada por unanimidade; 5) Apreciação da Revisão de 25 

Ofertas de Cursos e Vagas (OCV)- 2021: Lucas apresentou a planilha de vagas com previsão de 26 

oferta de metade das vagas dos cursos para o processo seletivo 2022, devido aos distanciamentos 27 

das classes nas salas de aula. Falou também do Curso de Formação inicial e Continuada -FIC- 28 

Operador de Computador que está em operação. Terrimar solicitou alguns esclarecimentos que 29 

foram respondidos por Lucas e Flávia. Marcelo sugeriu que para 2023, o Curso de Pós-Graduação 30 

volte a ofertar trinta vagas. Fez-se a votação em duas etapas: a) A aprovação do documento na 31 

íntegra, o qual foi aprovado por unanimidade; b) A alteração de trinta vagas para a pós-graduação, 32 

a ser ofertada em 2023 e também aprovada por todos; 6) Apreciação do Plano de Ação 2022 - 33 

SIGPP - Ações extraorçamentárias: Lucas apresentou o valor previsto de orçamento 2022 e o 34 

documento de previsão orçamentária construído. Apontou que a partir de recebimento 35 

extraorçamentário ou economia de algum valor, será possível contemplar os demais projetos que 36 

ficaram fora do Plano de Ação.  O documento foi aprovado por unanimidade; 7) Alteração do 37 

Regimento da Pós-graduação relativa à composição dos membros do Colegiado de Curso: 38 

Alexandre explicou que o Regimento não foi alterado quando houve a mudança da estrutura do 39 

Curso e deve informar que os representantes dos alunos, no Colegiado, são do curso e não por 40 

turma. Posta em votação, a alteração foi aprovada por unanimidade; 8) Apreciação do 41 

Regulamento de Estágios do Campus Osório: Marcelo explicou que foi necessário atualizar o 42 

regulamento que estava sendo utilizado. Lisandro solicitou alterações na redação do parágrafo 43 

único do artigo 26, pois com está gera dúvidas. Flávia sugeriu a retirada do parágrafo e encaminhou 44 

a votação em dois momentos: a) A aprovação do documento na íntegra, o qual foi aprovado por 45 

unanimidade; b) Supressão do parágrafo único do artigo 26, aprovado por todos. Para a apreciação 46 

das solicitações de realização de atividades presenciais, a Presidente compartilhou a tabela os 47 

indicadores atualizados da Matriz de Fases, apontando que a região está na fase três - Realização 48 

de Atividades Não Presenciais em alternância com atividades presenciais- e informou que o Comitê 49 

de Crise do Campus foi favorável às propostas recebidas por estarem de acordo com os protocolos 50 

e plano de contingência. Os pedidos de realização de atividades presenciais seguindo a ordem dos 51 

assuntos em discussão, foram: 9) Realização de atividades presenciais, de estudantes bolsista e 52 
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voluntário do projeto de ensino Laboratório de Turismo e Hospitalidade, que foi aprovado por 53 

unanimidade; 10) Realização das atividades práticas presenciais do projeto de extensão STEM 54 

Geek, no Laboratório de Ciências. Flávia, autora da solicitação, informou que a atividade se 55 

desenvolve em dois momentos: a) Atividades presenciais somente com os bolsistas; b) Atividades 56 

com os bolsistas e dez alunos inscritos no referido projeto. Após algumas dúvidas e esclarecimentos 57 

sobre a necessidade ou não de realizar essas atividades, Flávia argumentou que apesar de não ser 58 

uma atividade essencial, a oferta é uma forma de começar a abrir o Campus. Em votação, a 59 

realização de atividades somente com bolsistas foi aprovada por unanimidade e a atividade com 60 

alunos da comunidade teve aprovação com seis votos favoráveis, uma abstenção e dois contrários; 61 

11) Realização de live referendando os 11 anos do Campus Osório: A solicitação foi analisada pelo 62 

Comitê de Crise, recebendo parecer favorável com ressalva de permissão para retirada da máscara 63 

apenas da pessoa que estiver cantando, conforme informou a Presidente. Posta  em votação, foi 64 

aprovada por unanimidade, mantendo a ressalva; 12) Realização de registro fotográfico das alunas 65 

egressas do curso de Licenciatura em Letras:  Flávia relatou que, na reunião do Comitê de Crise 66 

ressalvou que os estudantes deverão usar máscaras enquanto estiverem no Campus e apenas 67 

retirar para fazer fotos individuais, o que foi aprovado pelos demais membros do Comitê.  Terrimar 68 

contribuiu, ressalvando que seja permitida a retirada da máscara para fotos individuais apenas nos 69 

ambientes abertos. Em votação, o assunto foi aprovado por unanimidade com a ressalva sugerida; 70 

13) Realização de aulas práticas presenciais do curso de Panificação: Em votação, foi aprovada por 71 

unanimidade; 14) Realização de aulas práticas presenciais do curso de Eventos no miniauditório: 72 

Aprovada por unanimidade; 15) Realização de atividade integrada entre os componentes 73 

curriculares do curso de Eventos. Aprovada por unanimidade; 16) Realização de aulas práticas do 74 

Curso de Licenciatura em Matemática, nas disciplinas Didática II e Matemática Financeira: 75 

Aprovada com seis votos favoráveis, um contrário e duas abstenções; 17) Realização de aula 76 

presencial com os quartos anos do Curso Técnico em Informática: Flávia apresentou as 77 

observações e o parecer do Comitê de Crise ressaltando ainda que a solicitação não passou pelo 78 

Colegiado de Curso, conforme orientações da Instrução Normativa 06/2021 da PROEN e abriu 79 

espaço para comentários: Terrimar falou que, na solicitação, a atividade foi primeiramente pensada 80 
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de forma online, então ao se tornar presencial, causa a impressão de caráter recreativo. Gabriel 81 

concordou com Terrimar e apontou o caráter humano no pedido da professora que requer algum 82 

espaço para socialização dos formandos. E entende que a Instituição deve pensar em uma forma de 83 

marcar a conclusão desse ciclo, de forma acolhedora. Flávia foi favorável à proposta de Gabriel, 84 

retomou a discussão sobre o assunto da pauta e encaminhou para votação, não sendo aprovada 85 

com oito votos contrários e uma abstenção; A Presidente informará à professora da decisão do 86 

Conselho e pretende chamar Gabriel e Terrimar para construir o momento de socialização com os 87 

formandos de modo seguro. Os conselheiros aceitaram a proposta e Gabriel convidou Laura para 88 

participar, que aceitou. Marcelo também se disponibilizou. Nada mais havendo a tratar, a Presidente 89 

do CONCAMPO agradeceu a presença de todos e deu por encerrada, às onze horas e cinquenta 90 

minutos, a quarta reunião ordinária do CONCAMPO, da qual eu, Vera Marisa Gasparetto, lavrei a 91 

presente ata, que após lida e aprovada será assinada por mim e pelos demais presentes. 92 


