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Aos onze dias do mês de novembro de dois mil e vinte e um, às dezessete horas, pelo ambiente 1 

virtual do Google Meet, meet.google.com/qdc-zedt-fvf, foi realizada a 16ª Reunião 2 

Extraordinária do Conselho de Campus do Campus Restinga do Instituto Federal de Educação, 3 

Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS). A sessão foi presidida pelo diretor-geral, 4 

Rudinei Müller, e secretariada pela servidora Thaís Teixeira da Silva. Estiveram presentes ainda 5 

os membros do Conselho: representante discente Lucio Costa da Rocha; representantes 6 

docentes Wagner Guimarães da Silva, Jean Carlo Hamerski e Tiago Bassani Rech; representantes 7 

técnico-administrativos em educação Mikael Marques de Medeiros e Pedro Sergio Mendes 8 

Leite. Justificaram ausência as conselheiras Gisele Fraga do Nascimento, Daniela Fávero, Sibila 9 

Binotto e Maria Luiza Ramos. A reunião foi convocada com a seguinte pauta: 1) Aprovação da 10 

Proposta para solicitações de Atividades Práticas presenciais para o período letivo vigente; 2) 11 

Avaliação das solicitações de Atividades Práticas presenciais para o período letivo vigente; 3) 12 

Protocolo da Biblioteca para atividades de atendimento presencial; e 4) Alteração na 13 

Resolução no 03/2020, conforme proposta anexa. O diretor-geral começou , retirando a pauta 14 

número 3 (três), pois entendeu-se que está contemplada pela primeira pauta. Passou-se à 15 

proposta 1) Aprovação da Proposta para solicitações de Atividades Práticas presenciais para o 16 

período letivo vigente: Rudinei apresentou a proposta da gestão para reabertura presencial do 17 

campus, com mediação não tecnológica, com realização de algumas atividades práticas 18 

presenciais, atendimento na Biblioteca e no laboratório de eletrônico, entrega de material 19 

impresso, e execução de ações de ensino, pesquisa e extensão. Apresentou o parecer sobre a 20 

proposta. O conselheiro Jean questionou se há uma proposta de como executar os 21 

agendamentos. Rudinei explicou que os agendamentos da Biblioteca e dos laboratórios serão 22 

por cada setor. Jean questionou se há limite de número de alunos ao mesmo tempo. Rudinei 23 
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esclareceu que haverá orientação de que os estudantes não permaneçam no campus além do 24 

tempo de execução. Jean questionou que não haverá uma centralização dos agendamentos, e 25 

não se terá controle do número de estudantes que acessará o campus ao mesmo tempo, e traz 26 

a ideia da possibilidade de centralizar os agendamentos. O conselheiro Tiago corrobora com a 27 

preocupação do Jean, mas que há um plano com o teto das ocupações. Coloca que não está no 28 

conselho para discutir operacionalização. Sugere que os agendamentos possam se dar por 29 

formulário único, para não haver superlotação. Rudinei informa que serão realizadas reuniões 30 

com os setores e com os servidores proponentes para que sigam os protocolos e orientem os 31 

estudantes na presencialidade. O servidor André Mendes colocou que o setor de Biblioteca está 32 

construindo o fluxo da biblioteca, e que haverá planilha com os horários agendados e vagos. 33 

Jean considera mais como orientação para quem for executar o fluxo, não como destaque. 34 

Rudinei informou que o campus já está preparado para receber presencialmente servidores e 35 

estudantes. André coloca que já há o teto dos espaços do campus e que podem publicizar. Jean 36 

colocou uma questão de ordem. Informou que no parecer da comissão fala sobre o 37 

comprovante de vacinação, se já está contemplado. Rudinei informou que sim. Em votação: 1) a 38 

favor do texto: 6 (seis) votos; 2) contrários ao texto: nenhum; 3) abstenções: nenhuma. Jean 39 

comenta sobre a questão do comprovante de vacinação, como será feito. Rudinei sugeriu que 40 

seja feita na sala ou na solicitação, pois não há função para conferir a vacinação. Tiago coloca 41 

que se for pedido no formulário haverá problema no acesso. Thaís questionou como se dá em 42 

campi onde os portões estão fechado a verificação de documento de identidade, como por 43 

exemplo no campus Porto Alegre, em que a pessoa apresenta documento de identidade para 44 

entrar no campus. Rudinei informa que talvez a recepção possa fazer o serviço, sendo 45 

necessário verificar contratualmente.  No campus Porto Alegre, a recepção que faz o controle. 46 

Destaque do conselheiro Jean. Recomendação: Na elaboração do fluxo de execução das 47 

atividades presenciais, pensar sobre a necessidade de centralizar as solicitações de acesso ao 48 

Campus pelos estudantes em formulário único para fins de controle do número de estudantes 49 
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por espaço do Campus e também para aprovar o acesso somente para os estudantes que 50 

apresentarem a certificação vacinal. 2) Avaliação das solicitações de Atividades Práticas 51 

presenciais para o período letivo vigente. Rudinei apresentou a pauta, que a comissão avaliou 52 

todas as atividades, mas que pediram esclarecimentos a 3 proponentes, em virtude do número 53 

de estudantes envolvidos, tendo como resposta que os estudantes serão divididos em grupos 54 

em dias ou horários diferentes. Apresentou o parecer da comissão aprovando todas as 55 

atividades. Rudinei reforçou que os protocolos e o campus estão organizados para o retorno das 56 

atividades. O conselheiro perguntou se haverá outro momento para solicitações. Rudinei 57 

colocou que fez esse encaminhou estas atividades em bloco neste momento pela gestão para 58 

que não fossem convocadas muitas reuniões do Conselho de Campus, mas que as solicitações 59 

podem ser a qualquer tempo. Em votação: 1) a favor da aprovação das propostas: 6 (seis) 60 

votos; 2) contrários ao texto: nenhum; 3) abstenções: nenhuma. Aprovadas todas as proposta. 61 

O ponto de pauta 3 foi retirado no começo da reunião. 4) Alteração na Resolução no 03/2020, 62 

conforme proposta anexa. Rudinei apresentou a pauta, informando que o campus passará a 63 

ficar aberto para acesso pelos servidores sem necessidade de autorização. Tiago informa que é 64 

necessário que as regras devem estar visíveis, e o texto deve contemplar isso. Rudinei informou 65 

que será realizada campanha nas redes sociais. Jean propõe que seja contemplado o 66 

comprovante vacinal. Rudinei esclarece que haverá a revogação da IN anterior. O conselheiro 67 

Mikael lembrou que é importante constar na redação a resolução a ser revogada. Sugestão de 68 

adições ao texto: 1) inserir inciso II - "observar as normas referentes à comprovação de 69 

vacinação contra a Covid-19 previstas na Portaria IFRS nº 456, de 29 de outubro de 2021". 2) 70 

alterar o inciso III, antigo inciso II: "a observância de todos os protocolos do plano de 71 

contingência para prevenção, monitoramento e controle da Covid-19 do IFRS e legislação 72 

existente, disponíveis e fixados nos espaços do campus". Em votação: 1) a favor da aprovação 73 

das propostas: 6 (seis) votos; 2) contrários ao texto: nenhum; 3) abstenções: nenhuma. 74 

Aprovada Instrução Normativa. Nada mais havendo a ser tratado, o diretor-geral, Rudinei 75 
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Müller, declarou encerrada a reunião. E, para constar, eu, Thaís Teixeira da Silva, secretária 76 

desta reunião, lavrei a presente ata, que, após lida e aprovada, segue por mim datada e pelos 77 

presentes assinada. Porto Alegre, onze de novembro de dois mil e vinte e um. 78 
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