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ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 

Quarta Reunião Extraordinária do Conselho de Campus – CONCAMPO 

 

Às nove horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte e sete de outubro 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 QUARTA 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE CAMPUS, do exercício de dois mil e vinte e um. A 

reunião foi presidida pelo Presidente substituto do CONCAMPO, Eder José Morari. Estavam presentes 

os seguintes conselheiros: Augusto Tolazzi, Gabriel Silveira Pereira, Eduardo Santos Ávila, Lisandro 

Bitencourt Machado, Terrimar Ignácio Pasqualetto, Alexandre Ricardo Lobo de Sousa, Tainara Lima 

da Silva, Kevyn Kenydy Fernandes Frassão, Adriel da Silva Barbosa e os servidores convidados Lucas 

Vaz Pires, Fabiana Gerusa Leindeker da Silva, Aline Silva de Bona e Claudia Simone Cordeiro Pelissoli. 

Eder iniciou a reunião com a saudação aos presentes e fez a leitura dos assuntos da pauta que foram 

discutidos e votados individualmente, conforme segue: 1) Homologação da Resolução  ad 

referendum nº 43, de 21 de setembro de 2021, solicitação de vaga de servidor Técnico-

Administrativo recebido da Comissão de Dimensionamento e Recrutamento de Pessoal. Terrimar 

solicitou informações e Lucas explicou que a vaga é referente à redistribuição do servidor Gabriel 

Antônio Dalla Colletta da Costa que está disponível na reitoria e por esse motivo pediu-se que a vaga 

seja disponibilizada para este campus. Posta em votação, foi aprovada de forma unânime. 2) 

Homologação da Resolução ad referendum nº 44, de 27 de setembro de 2021, contratação de 

professor visitante na área de Atendimento Educacional Especializado (AEE): Terrimar perguntou se 

é referente ao Edital nº 70/2021 – Distribuição Interna de Vagas de Professor Visitante no IFRS – sem 

oneração para o campus e foi confirmado pelo Presidente. Em votação, a homologação foi aprovada 

por unanimidade. 3) Homologação do Calendário Acadêmico 2022: Lucas e Fabiana, que 

participaram da Comissão de elaboração da proposta de Calendário Acadêmico 2022, apresentaram 

as duas propostas e como elas foram construídas. Terrimar falou das datas de formaturas previstas 

para sexta-feira que não contemplam os sabatistas. Perguntou se serão realizadas atividades nas 
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datas comemorativas: Fabiana respondeu que sim, porém não no período todo de aula. Terrimar 

perguntou também  se as aulas dos feriados serão recuperadas aos sábados. Fabiana falou que todos 

os dias foram contemplados para evitar prejuízos. Em votação as propostas tiveram os seguintes 

resultados: Proposta um: dois votos favoráveis e sete contrários; Proposta dois: sete favoráveis e 

dois contrários, sendo esta, aprovada; Eder parabenizou a comissão pelo encaminhamento das 

propostas; 4) Homologação do resultado preliminar referente ao Edital nº 34-2021- afastamento 

de técnico-administrativos:  Augusto perguntou se a apreciação é semelhante ao afastamento 

docente e Eder confirmou. Em votação, foi aprovado por todos. 5) Realização de atividades práticas 

presenciais do projeto de Laboratório de Ensino de Matemática 2021, solicitado pelo professor e 

conselheiro, Lisandro Bitencourt Machado: Eder informou que a solicitação foi aprovada pelo Comitê 

de Crise sem observações, apesar de não ser obrigatório. Em votação, foi aprovado com oito votos 

favoráveis e uma abstenção; 6) Solicitação de realização de atividades presenciais - oficina de 

teatro: O Presidente fez a leitura da solicitação e abriu espaço para discussão. Para os conselheiros, 

a solicitação não apresentou um detalhamento claro na execução da atividade as seguintes dúvidas 

surgiram: todas as pessoas ficarão na mesma sala? Será possível utilizar a máscara e fazer as 

atividades vocais? Que cuidados serão observados entre os turnos, pois será o dia todo e em espaço 

fechado? Todos os estudantes estão vacinados? Terrimar e Gabriel falaram da possibilidade de 

aprovação do pedido com as seguintes ressalvas: Deverá ser observado o distanciamento de 1,5m 

entre os presentes, conforme protocolo de prevenção à COVID 19 e utilização de máscaras; Deverão 

ocorrer intervalos durante as atividades que impossibilitem o uso das máscaras pelos participantes 

(gravações) e Poderão ser utilizados, além da sala de música, o saguão e a área de convivência para 

a realização da atividade. O Presidente encaminhou para aprovação a solicitação com as ressalvas 

elencadas. O resultado foi a aprovação com seis votos favoráveis, dois contrários e uma abstenção;  

7) Realização de atividades práticas presenciais do curso de Licenciatura em Letras 

Português/Inglês no Laboratório de Ensino de Língua Inglesa: Gabriel elogiou o documento que 

apresentou todas as etapas detalhadas e em votação foi aprovada por unanimidade; 8) Realização 

de aula presencial com os quartos anos do Curso Técnico em Informática: O assunto, que foi 

indeferido na reunião anterior retornou ao Conselho com os ajustes solicitados e com o novo parecer 
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do Comitê de Crise que foi lido pelo Presidente. Gabriel falou que os apontamentos do comitê foram 

contemplados pela professora e é favorável à aprovação. Em votação, foi aprovada por unanimidade.  

Nada mais havendo a tratar, o Presidente substituto do CONCAMPO agradeceu a presença de todos 

e deu por encerrada, às nove horas e trinta minutos, esta 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. 

 


