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ATA Nº 004/2018 – 3ª Reunião Extraordinária

1

Aos seis dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito, às dezoito horas e quinze minutos

2

reuniram-se na sala número 512 (quinhentos e doze) do Campus Restinga, o Presidente do Conselho

3

de Campus e os representantes da comunidade escolar para a realização da terceira reunião

4

extraordinária de dois mil e dezoito do Conselho de Campus. Estiveram presentes os representantes do

5

segmento Docente: Rudinei Muller e Félix Nicolai Delling e Fernanda Knecht; os representantes do

6

segmento Técnico-Administrativo em Educação: Davi Jonatas da Silva e Geovana Prante Gasparotto e

7

os representantes do segmento Discente: Lúcio Costa da Rocha. A Presidente do Conselho de Campus

8

abriu a sessão, cumprimentou os presentes e informou que a presente reunião será gravada. Iniciou

9

com à pauta: 1. PAUTA REGIMENTO INTERNO COMPLEMENTAR. Porém, relatou que ficaram

10

dois assuntos pendentes da última reunião realizada, então pediu licença para iniciar com as respctivas

11

pautas: CALENDÁRIO DE AÇÕES AFIRMATIVAS (NEABI, NEPEGS e NAPNE) 2018 e

12

MUDANÇA NA DISTRIBUIÇÃO NOS ESPAÇOS ADMINISTRATIVOS. Após relato. Abriu-se

13

para votação: Gleison, perguntou se poderia discutir essas pautas, antes iniciar a pauta específica. A

14

votação foi por unânime. Todos a favor, Então, iniciou-se com o Presidente, que fez a leitura das datas

15

dos núcleos, citou as datas que iriam para o calendário escolar, como os eventos institucionais ligados

16

a essas temáticas. Após. Abriu para discussão. O conselheiro Rudinei, parabenizou aos colegas pela

17

iniciativa, inclusive citou que os núcleos dialogam pouco com a comunidade, e informou que irá votar

18

a favor e enfatizou a importância desses núcleos no âmbito do Campus. Após ponderações. Abriu-se

19

para votação: Gleison perguntou: quem concorda com essa proposta de alteração e inclusão de

20

datas no calendário escolar? Foram 07 (sete) votos a favor. A votação foi unânime. Logo, passou-se

21

às segunda pauta:

22

INOVALAB (sala 405) pela sala do NAPNE (sala 511). Gleison explicou que a sala do laboratório

23

inovalab, com essa solicitação ficaria junto à incubadora, da seguinte forma: na sala 528 seria o

24

inovalab, ao lado da incubadora; a sala 405 ficaria o Napne e a 511 seja das entidades estudantis. Essa

25

foi a propsota. Foi relatado que em dezembro, a proposta ocorreu somente por iniciativa do inovalab.

26

Porém, agora o NAPNE também, enviou concorância em permanecer na sala 405. O Conselheiro Davi

27

perguntou sobre a questão elétrica, tendo em vista que ano passado não se aprovou essa solicitação, em

28

virtude da rede elétrica. Gleison informou que os professores irão instalar uma nova rede elétrica na

mudança da distribuição dos espaços do bloco administrativo, a sala do
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sala solicitada. O servidor Weslei, representando a pesquisa, falou sobre a proposta e defendeu a troca

30

dessas salas, inclusive, leu a justificativa apresentada pelos setores, embasou-se essa proposta

31

empreendedora à questão física, os ambientes de inovação e empreendedorismo. O conselheiro Félix

32

perguntou sobre a questão do barulho, questionou, como é a relação do barulho e hoje, está localizada

33

perto da biblioteca, passando para a sala 511 - ficará em frente a salas de aula. Gleison respondeu que

34

hoje, as entidades estudantis não estão utilizando seu espaço. O Conselheiro Rudinei relatou que na

35

época votou contrária à solicitação de troca de salas, tendo em vista ter o inovalab à uma compreensão

36

e dimensão social, não ficar vinculado a um laboratório específico à gestão. Porém, essa solicitação

37

novamente retorna, mas agora embasada e com apoio do NAPNE. Gleison, falou sobre o regimento da

38

incubadora, que não é somente tecnologia e, também, social. Relatou que, também, foi contrário deixar

39

o inovalab ficar ao lado do laboratório de eletrônica, pois explicou que se trata de um laboratório

40

vinculado a empreendedorismo, inovação e que se ganhou através de um edital. Também, relatou que a

41

sala para as estidades estudantis, atualmente, está no final do bloco será necessário passar pelo

42

auditório para chegar na sala para fazer um xerox, e se analisarmos no dia de chuva como ficará essa

43

logística durante um evento no auditório? Após ponderações. Definiu-se: Sala 405 do NAPNE; Sala

44

511 - das Entidades Estudantis; sala 523 - Incubadora; sala 525 - dos bolsistas; sala 526 -

45

Incubadora e sala 528 - INOVALAB. Abriu-se para votação: Gleison perguntou: quem concorda

46

com essa proposta de alteração? Foram 07 (sete) votos a favor. A votação foi unânime. Passou-se à

47

pauta: Regimento interno complementar. Gleison, relatou os procedimentos, metodologia e

48

cronograma das ações. Houve uma comissão indicada pelo conselho de campus para organizar essa

49

metodologia e execução da revisão. Esta comissão fez uma revisão primeiramente. Perguntou se todos

50

estão cientes do regimento interno e complementar. Este foi disponibilizado à comunidade com

51

formulário aberto para submissão de propostas. Posteriormente, foram realizadas assembeias manhã,

52

tarde e noite, onde as propsotas que foram encaminhadas pelos formulários, foram apresentadas e

53

discutidas nessas assembleias. Gleison relatou que na última reunião ordinária de 2017, não se discutiu

54

essa pauta. Então, estamos reunidos, houve a publicação dos relatórios das assembleias; porém, esse

55

documento não foi encaminhado na pauta. Rudinei, destacou que o relatório é importante e minucioso

56

onde constam todas as propostas que foram defendidas e conciderações realizadas; e o que poderia

57

repercutir com possíveis mudanças. Salientou, que é importante os conselheiros possam conhecer esse

58

relatório para somar na discussão. Após ponderações. Definiu-se, agendar para a próxima, terça-feira,
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pela manhã, às nove horas, reunião para essa pauta. Nada mais havendo a tratar. E, para constar, eu,

60

Janaína Ramos, secretária lavrei a presente ata, que, após lida e aprovada, será assinada, pelos

61

presentes....................................................................................................................................................
Janaína Ramos __________________________________________________________________
1.

Gleison Samuel do Nascimento ____________________________________________________

2.

Félix Nicolai Delling _____________________________________________________________

3.

Fernanda Knecht ________________________________________________________________

4.

Rudinei Muller__________________________________________________________________

5.

Davi Jonatas da Silva _____________________________________________________________

6.

Geovana Prante Gasparotto ________________________________________________________

7.

Lúcio Costa da Rocha ____________________________________________________________

