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ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

Quinta Reunião Ordinária do Conselho de Campus – CONCAMPO 

 

Às dez horas e onze minutos do dia vinte e seis de novembro 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 Quinta REUNIÃO ORDINÁRIA 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: 

Gabriel Siveira Pereira, Lisandro Bitencourt Machado, Terrimar Ignácio Pasqualetto, Laura Nedel 

Drebes, Tainara Lima da Silva, Adriel da Silva Barbosa, Nara Maria Müller, e os servidores 

convidados, Marcelo Paravisi, Simone Cazzarotto e Lucas Vaz Pires. Após a saudação inicial, a 

Presidente iniciou imediatamente a apreciação dos assuntos da pauta, conforme segue: 1) 

Alteração das datas de formaturas - calendário letivo 2022, devido a possibilidade de formatura 

presencial, as formaturas de ensino superior, por serem obrigatórias, são marcadas aos sábados e 

a de ensino médio e subsequente, que são facultativas, durante a semana. Pede-se alteração para 

a formatura do ensino superior ocorrer em 26 de fevereiro de 2022 e ensino médio integrado, em 

25 de fevereiro de 2022. Terrimar reiterou a condição dos sabatistas e Flávia pediu ajudo a ele para 

que lembrássemos disso para o próximo calendário e, em votação a alteração foi aprovada por 

unanimidade; 2) Realização de atividade presencial de orientação vocacional: Flávia passou a 

palavra para Simone que explicou que a atividade é um projeto que está ocorrendo remotamente 

e terá a parte presencial de teste de orientação vocacional. Flávia disponibilizou máscaras, álcool 

gel, uso de sala de aula ou mini auditório e demais suportes para a realização da atividade. Os 

comprovantes de vacinação serão observados pela coordenação da atividade e o pedido foi 

aprovado por unanimidade; 3) Realização de atividade de pesquisa no campus em 14.12.2021, do 

projeto Digitalização e preservação de obras raras da Saúde – divulgação de acervos históricos do 

Museu de História da Medicina do Rio Grande do Sul, coordenado pelo conselheiro Marcelo Vianna. 

Flávia explicou como ocorrerá a atividade e a mesma foi aprovada por unanimidade; 4) Aprovação 



 
Ministério da Educação 

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul 

Campus Osório 
Conselho de Campus – CONCAMPO 

 

 

do PPC Operador de Computador- EJA integrado: Flávia falou da necessidade de aprovação pelo 

Conselho, a exemplo dos demais cursos. Terrimar e Alexandre questionam a disponibilidade de 

infraestrutura do Campus para viabilizar o curso sem prejudicar os demais. Flávia abriu a palavra 

para o coordenador Marcelo Paravisi que informou que o PPC foi construído multicampi e a questão 

da estrutura já está resolvida com a Direção de Ensino e disse também que o curso não ocorrerá 

somente nas nossas dependências. Flávia acrescenta que a ocorrência das aulas em EaD, previstas 

nos PPCs dos outros cursos poderão liberar salas para a realização do curso em questão. Em 

votação, o projeto foi aprovado por unanimidade; 5) Aprovação Regimento do Laboratório 

IFMAKER (WINDMAKER) necessário para o andamento das atividades naquele espaço, Flávia 

parabenizou Terrimar e solicitou a correção do documento, alterando para “Regulamento”. Com a 

alteração, o documento foi aprovado por unanimidade;  6)  Solicitação de espaço para o 

Laboratório de Turismo e Hospitalidade: Conforme a solicitação encaminhada ao Conselho, as 

professoras solicitam um local para a guarda dos materiais específicos do curso que estragam com 

o transporte e por isso o pedido para que os mesmos fiquem na própria sala de aula, sendo esta, o 

laboratório do curso. Devido à falta de espaço existente, Flávia é favorável, desde que a sala 

também possa ser utilizada de modo responsável por outros servidores, quando necessário. Gabriel 

reitera a necessidade da gestão dos espaços e da responsabilidade por parte de quem a usa. 

Terrimar e Lisandro contribuem falando da necessidade de aumento dos espaços, onde cada curso 

poderá ter o seu laboratório e da conscientização do uso dos espaços com responsabilidade e certas 

restrições para não danificar os materiais. Flávia informou que conversará com a Direção de Ensino 

para organizar o uso dos laboratórios e a solicitação foi aprovada por todos os presentes; 7) 

Realização de atividade presencial – socialização dos 4º anos do Ensino Médio: Flávia explanou 

como a atividade irá ocorrer e abriu a palavra para os conselheiros. Gabriel ressaltou como foi a 

construção das atividades com os alunos. A aprovação da atividade foi unânime. Às 10h38min, Nara 

precisou sair da reunião; 8) Assuntos gerais: Flávia avisou que o Conselho ainda terá uma reunião 

extraordinária até o final do ano onde serão apreciados os nomes da quadra esportiva e laboratório 

de ciências, com previsão de inauguração para fevereiro. Gabriel falou do pedido do conselheiro 

Estevão que não foi possível apreciar nesta reunião e aguarda a convocação da extraordinária. Nada 
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mais havendo a tratar, a Presidente do CONCAMPO agradeceu a presença de todos e deu por 

encerrada, às onze horas e cinco minutos, a quinta reunião ordinária 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. 


