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CONSELHO DO CAMPUS RESTINGA DO IFRS 
 

ATA Nº 02/2020 

 
Aos quatro dias do mês de junho de dois mil e vinte, às nove horas, via web conferência, foi 1 

realizada a 1ª (primeira) Reunião Extraordinária do Conselho do Campus Restinga do Instituto 2 

Federal do Rio Grande do Sul (IFRS). A sessão foi convocada e coordenada pelo Presidente do 3 

Conselho, Rudinei Müller, e secretariada pelo servidor Mikael Marques de Medeiros. Estiveram 4 

presentes os seguintes membros: Rudinei Müller, Diretor-geral;  representantes docentes Felix 5 

Nicolai Delling, Tatiana Teixeira Silveira e Tiago Bassani Rech; representantes Técnico-6 

administrativos em Educação Cauê Haase Pacheco, Davi Jonatas da Silva e Pedro Sérgio Mendes 7 

Leite; representantes da Comunidade Externa: Cláudia Maria da Cruz, pela Themis – Gênero, 8 

Justiça e Direitos Humanos, Eduardo Issa Abed, pela Associação Comunitária Beneficente 9 

Restinga Velha, e Marlise Paz dos Santos, pela Assufrgs – Sindicato. Antes da leitura da pauta 10 

Rudinei saudou os presentes, fez a chamada nominal dos conselheiros e conselheiras e 11 

empossou o representante da Comunidade Externa Eduardo Issa Abed, pela Associação 12 

Comunitária Beneficente Restinga Velha. Foram convidados os(as) servidores(as) Luciano Barth 13 

Vieira, Márcia Pereira Pedroso, Milena Silvester Quadros, Stefan Chamorro Bonow e Thaiana 14 

Machado dos Anjos. A reunião foi convocada com a seguinte pauta: 1. Relatos das ações da 15 

Gestão e dos comitês de crise e pedagógico; 2. Criação de um Grupo de Trabalho para retorno 16 

das atividades presenciais e do calendário acadêmico; e 3. Assuntos gerais. Passou-se à pauta 17 

1. Relatos das ações da Gestão e dos comitês de crise e pedagógico. Rudinei iniciou relatando 18 

sobre os trabalhos da Gestão: que desde a primeira reunião do Grupo Diretivo (GD), em dezoito 19 

de março, foi entendido que todos os trabalhos deveriam ser remotos, e que tomou como 20 

posição não convocar servidores para trabalhos presenciais; que, para que sejam realizadas as 21 

atividades remotas, foram autorizados os servidores levarem para suas residências 22 

computadores e outros materiais de trabalho, assinando termo de responsabilidade; que os 23 

profissionais terceirizados da recepção e da limpeza foram liberados, para que fiquem em casa; 24 

que os editais de ensino, pesquisa e extensão foram liberados serem executados de forma 25 

remota, assim como novos editais; que foram tomadas ações para manter os princípios 26 
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decididos no início da pandemia. Informou também que foram retomadas e organizadas as 27 

comissões com trabalho em andamento. Milena falou sobre o Comitê de Crise, que as reuniões 28 

são abertas, podendo todos que participam propor ações e escutar as propostas; tem o 29 

objetivo de acompanhar e propor ações de prevenção, em sintonia com o Comitê de Crise 30 

Central, da Reitoria; foi aplicado questionário socioeconômico, que foi desdobrado em outras 31 

ações para ajudar os estudantes que houveram dificuldades econômicas; realizada uma 32 

campanha de arrecadação e doação de alimentos e máscaras; foram submetidas e aprovadas 33 

cinco propostas ao Edital de Combate a COVID19, elaborado pela Reitoria – horta comunitária 34 

na comunidade Vida Nova, fomento à Economia Solidária, Fabricação e distribuição de Sabão 35 

Líquido e Álcool em Gel, e de fomento às iniciativas locais, principalmente a confecção de 36 

máscaras em rede; foram produzidas máscaras com impressora 3D do campus e distribuídas na 37 

comunidade, em contato com a Reitoria, será recebida uma impressora 3D, máquinas de 38 

costura e TNT’s; foram acompanhadas as legislações e divulgações na m[idia sobre o assunto. 39 

Milena finalizou informando que o Comitê segue em andamento e aberto a participação de 40 

todos. Stefan relatou que o comitê pedagógico foi pensado com o intuído de manter os laços 41 

com a comunidade estudantil, possui representantes das coordenações de cursos e do Grêmio 42 

Estudantil, e as reuniões estão sendo abertas. Agradeceu ao Setor de Comunicação pela 43 

divulgação das ações desenvolvidas pelos servidores e edição desses materiais. Falou que as 44 

iniciativas foram com o intuído de construir um conteúdo mais lúdico, que foi criada uma pasta 45 

no Google Drive para colocar propostas de ideias e como repositório dos materiais 46 

desenvolvidos, com acesso do Setor de Comunicação. Agradeceu as intérpretes pelo trabalho 47 

que vem desenvolvido para o campus e para a reitoria. Ressaltou a necessidade que surgiu de 48 

dialogar, integrar e aproximar mais membros no comitê pedagógico, e que as atividades não 49 

possuem a intenção de substituir as aulas presenciais. Citou as lives realizadas pelo curso de 50 

Letras, pela área de Turismo, pelo NEPGS e que está sendo organizada uma pelo Técnico em 51 

Comércio. Rudinei agradeceu todas as iniciativas apresentadas pelos comitês. Luciano informou 52 

que faz parte do Grupo de Trabalho de Retorno, relatou a reunião que teve na última sexta, 53 

vinte e nove de maio, onde ficou definido o preenchimento de uma planilha com dados das 54 

ocupações por sala. Esta planilha já foi preenchida e encaminhada para a Reitoria. Thaiana 55 

relatou o Grupo de Trabalho de Retomada do Calendário do IFRS, que está constituído por 56 
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representações do Colégio de Dirigentes, das Comissões de Ensino, Proen, Consup (Estudantes, 57 

TAE’s e Docentes), União estudantil e Bases sindicais. O Grupo iniciou fazendo um estudo sobre 58 

toda a base legal e publicações que o MEC foi emitido sobre a situação atual e como poderia 59 

ser a retomada. Definiu que não haverá atividades remota enquanto estiverem as atividades 60 

presenciais suspensas. Após esse estudo, foi feito um diagnóstico para saber como está o 61 

acesso a internet e conectividade, condições do estudo e trabalho de forma remota, grupos de 62 

risco, que possui filhos, outros acúmulos de serviços em casa. Mais de 1323 (um mil e trezentos 63 

e vinte e três) servidores e 8415 (oito mil quatrocentos e quinze) discentes responderam este 64 

diagnóstico, num universo de 21000 (vinte e um mil) estudantes. A partir disso, já se ratificou a 65 

decisão de não fazer atividades acadêmicas remotas durante esse período. Foram feitas 66 

simulações de retomada do calendário. Foi gerado um documento prévio, aponta as diretrizes 67 

que se deve preparar antes e durante o retorno, que está sendo discutido com os 68 

representantes do Grupo de Trabalho, será concluído e enviado ao Consup para aprovação. 69 

Informou que será debatido esse documento no dia de amanhã, cinco de junho, no Diálogos 70 

com a Direção. As direções levaram algumas críticas que estes documentos chegam aos 71 

servidores por outras esferas, e que é preciso respeitar os fluxos, que são divulgados entre seus 72 

pares e representantes nas comissões e Grupos de Trabalhos. Conselheira Cláudia  agradeceu 73 

os relatos e ações realizadas e questionou sobre os diálogos que será realizado. Relatou que 74 

vivem uma pandemia, com aglomerações, que as pessoas estão nas ruas, um caso de atos no 75 

Bairro com aglomerações e sem cuidado. Oficialmente a Restinga possui 08 (oito) casos. 76 

Considerou importante esse diálogo e vínculo, e estar pensando o pós pandemia. Que será 77 

preciso fortalecer a conscientização. Luciano questionou em relação ao projeto que será 78 

realizado no Inovalab e na Incubadora. Milena e Rudinei explicam o funcionamento da 79 

chamada pública do MEC, que cada campus poderia submeter um projeto e o prazo era muito 80 

curto, decidiu chamar grupo de servidores já envolvidos em projetos similares para elaborar 81 

este projeto. 2. Criação de um Grupo de Trabalho para retorno das atividades presenciais e do 82 

calendário acadêmico. Rudinei relatou que quem define como funcionará será o próprio 83 

campus, após ser liberado pelo Consup as diretrizes. Thaiana falou que a intenção de constituir 84 

essa comissão é pra antecipar a discussão da retomada do calendário. Que é preciso esperar 85 

sair as diretrizes para retomar as atividades mas é importante começar a se discutir desde 86 
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agora, e ter um diálogo conciso e coeso entre os comitês. Relatou que houve um 87 

sombreamento na Reitoria no caso do levantamento dos dados da ocupação dos espaços. A 88 

ideia é não reproduzir esse sombreamento e por isso o Concamp pensar na composição dessa 89 

comissão, para centralizar essas decisões e informações. Davi falou que não há uma sintonia da 90 

Reitoria com os campi. Que faz falta uma representação da Reitoria nos campi. Que deveria 91 

haver uma cobrança da Reitoria sobre este assunto. Rudinei informou que teve uma conversa 92 

com o Amilton e questionou essas posições da Reitoria e que ele se comprometeu de levar isso 93 

aos comitês. Márcia sugeriu de chamar o Amilton para um reunião do Concamp. Tatiana disse 94 

que não sabe se tem necessidade de criar um GT, que através das falas não vê necessidade do 95 

Concamp criar esse GT. Que deveria já vir uma proposta pronta para o Concamp discutir. Félix 96 

entendeu que esse GT será criado como uma junção das duas comissões já existentes. 97 

Informou que seu projeto é de extensão voltado para distribuição à comunidade e não poderá 98 

ser entregue aos estudantes. Tiago entendeu que a função do GT seria acompanhar e 99 

sistematizar os trabalhos dos comitês, para produzir subsídios para o Concamp. Márcia 100 

escreveu que os Comitês de Crise e Pedagógico não discutem o retorno seguro. São Comitês 101 

que, a seu ver, se encerram no retorno. Não tem um grupo de retorno seguro. Respondemos 102 

com os dados ao grupo da Reitoria. Thaiana foi em concordância da fala da Márcia, em que os 103 

comitês atuais não tem compromisso com o retorno e não estão pensando nesse retorno. E 104 

que não deveria ser a Direção de Ensino fazer esta proposta e não ter um GT composto só com 105 

membros do Concamp. Márcia percebeu nas reuniões uma ansiedade das pessoas nas questões 106 

de biossegurança do campus. Que apesar de sair diretrizes elas devem ser adaptadas a 107 

realidade de cada campus. Ressaltou que os Comitês de Crise e Pedagógico são para o 108 

momento atual, durante a suspensão, no momento que retornam as atividades, eles são 109 

extintos. A importância de já criar esse GT é de já estar sendo discutido, no momento que for 110 

solicitado pela reitoria a criação de uma comissão ou GT. Cláudia se sentiu contemplada nas 111 

falas anteriores e disse ser preocupante que está havendo falta de comunicação. Tiago 112 

informou que poderia seguir o que já está no Regimento do Concamp, no inciso IX do art. 3º. 113 

Que o GT precisa ter representação dos comitês existentes. Pedro não viu a necessidade de 114 

criar um GT no momento, por não ter nenhum especialista na área e não haver nenhuma 115 

orientação e diretrizes da Reitoria nesse momento. Se deve a Reitoria estabelecer essas 116 
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diretrizes básicas primeiro. Thaiana concordou com as falas do Davi e do Pedro, mas pensa que 117 

este é apenas um eixo do que se deve ser trabalhado. Ao constituir o GT, não se deve pensar 118 

somente nessa cobranças, mas fazer o diagnóstico do campus. Tem itens que é possível ir se 119 

antecipando. Rudinei propôs como encaminhamentos: 1) Propor um GT a base do Concamp, 2) 120 

Delegar 3) Não ter GT no momento. Davi propõe que primeiro de decida criar uma comissão e 121 

depois como será essa comissão. Tiago questionou a Thaiana sobre uma próxima reunião será 122 

em conjunto com GT de Calendário e o Comitê de Crise da Reitoria. Thaiana informou que só foi 123 

sinalizada mas ainda não tem data definida. Devido ao tempo da reunião está próxima do limite 124 

regimental, Rudinei propôs estender em mais uma hora esta reunião. Em regime de votação: 125 

07 de acordo. Tiago entendeu que o melhor seria uma Comissão de Retorno e defendeu que 126 

primeiro é definir qual o papel desse GT. Tatiana disse que é a favor da criação de um GT, e que 127 

a proposta deva vir do GD, com as funções desse GT. Em regime de votação - Haverá um GT de 128 

retorno neste momento: 07 Sim, 01 Não. Félix questionou a composição do GT, que deva ser 129 

pensando pelo GD junto com a Reitoria. Em regime de votação - GD propõe a composição e 130 

competências do GT de retorno e encaminha para o Concamp: 07 Sim, 01 abstenção. Rudinei 131 

informou que será convocada uma reunião extraordinária do Concamp conforme decisão do 132 

GD. Nada mais a ser tratado, o Presidente do Conselho de Campus, Rudinei Müller, agradeceu a 133 

presença de todos e declarou encerrada a reunião. E, para constar, eu, Mikael Marques de 134 

Medeiros, lavrei a presente ata, que, após lida e aprovada, segue por mim datada e pelos 135 

presentes assinada. Porto Alegre, quatro de junho de dois mil e vinte. 136 

 
 
 
Rudinei Müller  
Presidente do Conselho de Campus do Campus Restinga 
 
 
 
Mikael Marques de Medeiros 
Secretário 
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