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Às  dez  horas  e  dez  minutos  do primeiro  dia  do  mês  de  abril  de  dois  mil  e  vinte  e  dois,  no
miniauditório do IFRS-Campus Osório, ocorreu a  PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO
DE  CAMPUS,  do exercício de dois mil e vinte e dois. A reunião foi presidida pela Presidente do
CONCAMPO, Flávia Twardowski com a presença dos seguintes conselheiros: Paola Cardoso Purin,
Gabriel Silveira Pereira, Lisandro Bitencourt Machado, Roger Gonçalves Urdangarin, Kelli Lessa de
Souza e Tainara Lima da Silva. Estiveram presentes também o representante do Conselho Regional
de  Administração,  Adriel  da  Silva  Barbosa  que  não  teve  direito  a  voto  devido  ao  término do
mandato ter ocorrido em fevereiro do corrente ano e os Coordenadores da Incubadora de Redes,
Empreendimentos Solidários e Inovações no Serviço Público, professores Lisiane Zanella e Márcio
Rogério Olivato Pozzer. Após a saudação, a Presidente iniciou a reunião que tratou dos seguintes
assuntos: Solicitação de Inclusão de pauta dos pedidos de alteração do calendário acadêmico para
realização  de  atividade  do  NAPNE-  Núcleo  de  Atendimento  às  Pessoas  com  Necessidades
Educacionais  Específicas,  e  solicitação  de  aprovação  para  realizar  projeto  de  ajardinamento,
desenvolvido  pelo  Núcleo  de  Estudos  em  Agroecologia,  Segurança  alimentar,  nutricional  e
Educação Ambiental – NEA do Campus Osório: em votação, ambos foram aprovados para inclusão
na pauta, por unanimidade. 1) Posse dos novos conselheiros: Foram empossados os conselheiros
acima descritos por se tratar da primeira reunião ordinária. 2) Definição do calendário de reuniões
ordinárias para dois  mil  e vinte e dois:  Ficaram previstas as seguintes datas para as reuniões
ordinárias do Conselho de Campus, se houver disponibilidade de equipamentos, poderá ocorrer de
forma  híbrida,  com  início  às  dez  horas,  podendo  ser  alteradas  conforme  a  necessidade
institucional:  Primeiro de  abril,  nove  de junho,  quatro  de  agosto,  treze  de  outubro e  oito de
dezembro. Em votação, foi aprovado por unanimidade. 3) Processo para escolha de representante
da sociedade civil no CONCAMPO:  Devido ao término do mandato ocorrido em fevereiro, há a
necessidade de recomposição dos membros. A professora Flávia apresentou como modelo o edital
40/2019  do  Campus Osório,  utilizado  no  último  processo  para  ser  aplicado  novamente.  Em
votação, foi aprovado por unanimidade e o processo será conduzido pelo Gabinete da Direção-
geral.  4) a) Homologação da Resolução ad referendum nº 71 de 21 de dezembro de 2021- que
aprovou  a  solicitação  de  vaga  de  Professor  EBTT  –  Área  Química  recebido  da  Comissão  de
Dimensionamento e Recrutamento de Pessoal (CDRP), considerando os termos e ritos da Instrução
Normativa IFRS nº 02, de 19 de março de 2021 – Regulamenta a solicitação de provimentos do
quadro permanente ativo e a mobilidade de servidores do e para o IFRS. Em votação, foi aprovada



por unanimidade; b) Homologação da Resolução ad referendum  nº 01 de 03 de março de 2022-
que aprovou alterações de datas do Calendário Acadêmico 2022. Os conselheiros aprovaram por
unanimidade; 5) Solicitação de liberação de carga horária da jornada de trabalho semanal para
participação em ação de qualificação sem necessidade de compensação, do servidor Gabriel
Castro Tereza: O servidor solicitou dispensa de 20% da carga horária semanal para realização de
mestrado. Em votação, o resultado foi de cinco votos favoráveis e uma abstensão. 6) Solicitação de
liberação  de  carga  horária  da  jornada  de  trabalho  semanal  para  participação em  ação  de
qualificação  sem necessidade de compensação, da  servidora  Giane Silva  Santos:  A servidora
solicitou dispensa de 40% da carga horária semanal para realização de mestrado. Em votação, o
resultado  foi  de  cinco  votos  favoráveis  e  uma  abstensão.  7)  Requisição  de  sala  para
desenvolvimento  das  atividades  permanentes  da  Incubadora  de  Redes,  Empreendimentos
Solidários e Inovações no Serviço público: A professora Flávia falou da solicitação recebida e abriu
a palavra aos coordenadores da incubadora.  A professora Lisiane falou da necessidade da  sala
para:  a)  utilizar  o  recurso  recebido  através  de  emenda  parlamentar,  de  cinquenta  mil  reais
destinado à incubadora,  que será aplicado na compra de material  de custeio e pagamento de
bolsistas;  b)  utilizar  o  espaço  para  receber  os  parceiros  do  Instituto  Federal  no  campus;  c)
viabililizar a curricularização da extensão, transformando a sala em laboratório do curso superior
de Tecnologia em Processos Gerenciais-TPG; d) o espaço será utilizado pela incubadora durante o
dia e à noite ficará disponível para ser utilizada como sala de aula e sugeriu a divisão da sala da
Educação Física. A professora Flávia relatou a falta de espaço para atender a todos os pedidos;
Gabriel  falou que em dias de chuva ,  a sala de Educação é utilizada para as aulas da referida
disciplina.  Paola  disse  que  apesar  das  demandas  serem importantes,  a  chegada  do inverno  e
quadra de esportes aberta a divisão da sala não é uma decisão simples de ser tomada. O professor
Márcio argumentou, dizendo que é preciso ofertar a vivência da prática administrativa aos cursos
de gestão e negócios; Paola concordou, mas explicou que isso deverá constar na reformulação dos
projetos  pedagógicos  de  cursos.  A  Presidente  sugeriu  a  divisão  do  laboratório  de  eventos.  A
professora Lisiane argumentou que o uso da referida sala poderá prejudicar a coordenação de
eventos devido ao uso contínuo pela incubadora. O professor Roger perguntou qual a frequência
de uso da sala de educação física, porque deve ficar fechada e usada somente para a educação
física. A professora Flávia explicou que fica fechada devido aos materiais que estão na sala mas que
ela é utilizada por outros professores quando necessário; O professor Márcio sugeriu então, o uso
da sala de aula nº 04 do bloco “C”, onde ocorrem as aulas de panificação à noite e considerando a
possibilidade de tornar o laboratório de TPG, trocar a sala de aulas da panificação com a do TPG,
no bloco  B;  A  professora  Flávia  foi  favorável  à  sugestão;  O  conselheiro  Gabriel  perguntou  ao
professor se haverá garantias da sala comportar uma turma de vinte estudantes, após colocada a
estrutura que pretendem para a incubadora e ressalva a necessidade de haver essa garantia de
espaço para que não falte espaço para os alunos. Os professores Márcio e Lisiane garantiram que
haverá o espaço solicitado, apenas não será uma sala comum. A Presidente solicitou que a sala
fique disponível para trinta estudantes e também para outras atividades e abriu para votação do
Conselho, a aprovação o espaço da sala de aula nº 04 do bloco “C” como Laboratório do Curso de
Tecnologia em Processos Gerenciais,  para realização de aulas do curso e  desenvolvimento das
atividades da Incubadora de Redes, Empreendimentos Solidários e Inovações no Serviço Público
(IRES), do  Campus Osório. Em votação, Foi aprovado por unanimidade.  9) Alteração de data da



atividade  do  NAPNE  prevista  no  calendário  acadêmico:  Gabriel  explicou  a  necessidade  de
alteração da data de 02 de abril para 30 de abril para viabilizar a participação dos convidados que
se pretende trazer para o evento que será virtual. Aberto para votação, foi aprovada a alteração
por unanimidade. 10) Realização projeto de ajardinamento, desenvolvido pelo Núcleo de Estudos
em Agroecologia,  Segurança  alimentar,  nutricional  e  Educação  Ambiental  –  NEA do  Campus
Osório:  A professora Flávia apresentou o projeto aos conselheiros que foi complementado pela
professora Lisiane. Em votação, todos foram favoráveis à execução. Nada mais havendo a tratar, a
presidente do CONCAMPO Flávia Twardowski agradeceu a presença de todos e deu por encerrada,
às  onze horas e vinte e cinco minutos, a primeira 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.


