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Ao décimo quarto dia do mês de novembro de dois mil e dezoito, com início às dezesseis horas, nas 1 

dependências do Campus Rolante, realizou-se a 8ª Reunião Extraordinária do Conselho de Campus – 2 

Concamp do Campus Rolante. A sessão foi convocada e presidida pelo Presidente do Concamp, 3 

professor Jesus Rosemar Borges e secretariada pela servidora Victoria Cristina de Souza. Estiveram 4 

presentes os seguintes conselheiros: Cláudia Dias Zettermann (conselheira titular); Jeferson Mateus 5 

Dariva (conselheiro suplente); Marcelo Lauer Mota (conselheiro suplente); Pablo Oliveira de Oliveira 6 

(conselheiro suplente); Fernanda Larissa Müller (conselheira titular). A reunião foi convocada com a 7 

seguinte pauta: 1. Aprovação do Calendário Acadêmico 2019. O presidente Jesus informa sobre o 8 

desligamento da conselheira Jessica Brasil Licarasa, a pedido, assim, a conselheira suplente Fernanda 9 

Larissa Müller toma posse como conselheira titular em seu lugar. Após, passa a palavra ao Diretor de 10 

Ensino Substituto e também Coordenador de Ensino, Rafael de Carvalho Barbosa. Rafael explica como 11 

foi elaborado o Calendário Acadêmico 2019 do Campus Rolante, em conjunto com os membros do 12 

Ensino. O Calendário com dados do Campus Rolante é feito para complementar o calendário referência 13 

elaborado pela Reitoria. O Diretor Rafael irá repassar os meses do Calendário Acadêmico e ir debatendo 14 

conforme necessidade. Informa que começaremos o ano letivo dia 11/02/2019 sem o transporte que 15 

utilizamos em conjunto com o município de Rolante. Poderíamos começar o ano letivo no dia 14/02/2018, 16 

com transporte, mas teríamos que colocar mais um sábado letivo no Calendário. Prejudicial de toda forma, 17 

porém iniciando no dia 11/02/2019, será numa segunda-feira, o que é melhor. A conselheira Cláudia Dias 18 

Zettermann questiona se o aluno que não vier ganhará falta, Rafael afirma que sim, pois é dia letivo igual. 19 

Cláudia também questiona se no dia 08/03/2019, Dia da Mulher com atividades do NEPGS terá aula além 20 

das atividades, ele afirma que sim, mas que parte do dia terá atividades. Este assunto deverá ser discutido 21 

na Semana Pedagógica. Rafael explica que algumas atividades alusivas às datas específicas, foram 22 

trocadas de dias, para não cair sempre o mesmo dia de semana, ocasionando uma melhor distribuição. 23 

Explica que existem datas que foram solicitas pelos núcleos existentes no IFRS e que essa solicitação 24 

veio da Reitoria. O conselheiro Pablo Oliveira de Oliveira levanta dúvida se 20/09 é feriado, verifica=que 25 

sim. H[a um debate sobre mudar a data da Feira de Profissões, pois da forma que está, este evento junto 26 

de outros dois eventos grandes, ficou tumultuado. E também para que a data da Feira de Profissões fique 27 

melhor alocada para combinar com inscrições abertas do processo seletivo. Ficam definidas as seguintes 28 

datas:  a Mostra Científica ocorrerá nos dias 17/10/2019 e no dia 19/10/2019; a Feira de Profissões nos 29 



dias 07,08 e 09/10/2019 e a II Semana Acadêmica do TPG permanece na data proposta no Calendário. 30 

Rafael explica que recebeu um e-mail com recomendação do NAAf para que o dia 20/11 (Dia da 31 

Consciência Negra) seja um dia não letivo em alusão à data e que no sábado do dia 24/11/19, sejam 32 

feitas as atividades alusivas à data. O presidente Jesus fala da consulta que fez ao Colégio de Dirigentes, 33 

repassa informações. No Campus Poro Alegre será dia letivo com atividades para conscientização. No 34 

Campus Osório e Campus Alvorada, será dia não letivo. O Campus Sertão lembra que no CONSUP foi 35 

rejeitado o dia não letivo para em alusão à esta data e então coloca-se dia com atividades de 36 

conscientização. No Campus Restinga, dia letivo com atividades especiais. No Campus Ibirubá, dia letivo 37 

com data para trabalhar questões do NEABI. O conselheiro Marcelo Lauer Mota fala que o CONSUP é o 38 

órgão máximo na Instituição, e isso já foi debatido lá e negado, há a indicação do. CONSUP de dia letivo 39 

com atividades alusivas à data, devemos respeitar. Diz que a proposta está incoerente, pois há 40 

segregação. Porque somente esta data é dia não letivo? Porque não reivindicamos os outros dias? Dia 41 

do Índio, Dia do Técnico em Agropecuária, o Dia da Mulher, etc. O conselheiro Jeferson Mateus Dariva 42 

diz que o conselheiro titular Luciano Nascimento Corsino, solicitou reforço para essa questão reivindicada 43 

pelo NAAf, para dia não letivo em 20/11/18. Rafael faz a leitura do e-mail enviado à ele pelo NAAf, para 44 

transmitir a ideia do Núcleo. O conselheiro Jeferson diz que não participa dessas discussões ativamente, 45 

mas vai trazer posicionamento do conselheiro Luciano. Diz que não estamos decidindo sobre ser feriado 46 

ou não, e sim como dia letivo ou não, que nem fizemos com as pontes que constam no Calendário 47 

Acadêmico, por exemplo. Porque isso é simbólico, pela luta do movimento negro, do contexto histórico, 48 

de séculos de questão relacionada à escravidão e opressão e o movimento busca pelo conhecimento. 49 

Tendo em vista que temos muitos feriados, muitos sem nem compreender o porquê da existência do 50 

feriado, existe movimento nacional para que essa data seja reconhecida como feriado, mas como ainda 51 

não temos isso definido, os núcleos querem que tenha essa data alusiva. Fala representando o núcleo e 52 

essa luta internamente faz parte do NAAf. O conselheiro Marcelo diz que pela leitura da consulta feita ao 53 

Colégio de Dirigentes pelo Diretor Jesus, isso não procede, pois de 16 (dezesseis) campi, somente 2 54 

(dois) acolheram. Acha que deixar os alunos em casa não é o caminho, acha que nada melhor que no 55 

dia seja feita a valorização da data, com atividades. Que nem é feita com a valorização da mulher, que 56 

ocorrerá no dia 08/03, e assim por diante. Todas as datas serão valorizadas no dia, porque somente esta 57 

data deve ser dia não letivo, acha essa prática constrangedora. A conselheira Cláudia diz que nas aulas 58 

que ocorrem ao sábado temos sempre números pequenos de alunos, e nessa proposta as atividades 59 

ocorreriam no sábado, poderíamos estar desmerecendo as atividades. Rafael fala que um dos 60 

argumentos é que o feriado pode servir de conscientização, reflexão das pessoas, para que as pessoas 61 

se sintam orgulhosas de sua cor, etc. Os grupos têm total direito de reivindicar os seus direitos. A 62 

conselheira Cláudia diz que por isso mesmo acha importante a atividade no dia. O conselheiro Marcelo 63 

acha que é incoerente, ter dia não letivo e depois o sábado com atividades alusivas à data, diz que não 64 

questiona o dia, temos vários motivos para comemorar, mas o que o incomoda é o dia não letivo, pois 65 

não acha necessário. O conselheiro Pablo Oliveira de Oliveira questiona se nós podemos contrariar 66 

decisão do Consup, como Concamp. O presidente Jesus diz que essa é a angústia dele, por causa da 67 

via jurídica. Isso já passou pelo Consup e foi negado. O conselheiro Jeferson diz que acolheu a demanda 68 

pela luta do Núcleo, como docente tem dúvidas, mas como conselheiro é favorável por causa do grupo. 69 



Diz que acha estranho o fato de não termos que mandar as datas referentes a pontes para o Consup e 70 

esse assunto temos que seguir o que o Consup determinou, mas o presidente Jesus explica que é porque 71 

esse assunto especificamente já foi debatido em reunião do Consup. Diz também que se suspendermos 72 

esse dia, os discentes não se apropriam da data. O conselheiro Marcelo pede desculpa se foi incisivo, 73 

mas os conselheiros afirmam que esse é o lugar de debate. Há duas proposições para votação: Opção 74 

um: Seguir o que está proposto no Calendário, tendo dia não letivo e sábado letivo com atividades alusivas 75 

à data, que é a proposta do Ensino; opção dois-Seguir o aconselhamento do Consup, dia letivo com 76 

atividades (palestra, oficina) e uma descrição igual aos outros dias alusivos existentes no Calendário, 77 

propostos pelos núcleos que é a proposta Concamp. Em regime de votação: opção 1, voto do conselheiro 78 

Jeferson e opção 2 votos dos conselheiros: Marcelo, Fernanda, Pablo e Cláudia. Então, o Calendário 79 

deve seguir a proposição número dois. O conselheiro Jeferson faz uma observação, que deseja 80 

comprometimento do Ensino para que as atividades que não são referentes à aula, não compreendam o 81 

dia todo, para que não retirem os alunos do Campus e que haja diminuição das mesmas, pois este ano 82 

tivemos atividades em excesso. O conselheiro Marcelo diz que é importante adicionar data final do 83 

planejamento de visitas técnicas, deve constar no Calendário para melhor organização e para que os 84 

prazos estabelecidos sejam cumpridos, acha interessante se no início do ano letivo. Fala também que 85 

poderia ser acrescentada data para os Jogos de Integração/Interséries. Já o presidente Jesus fala sobre 86 

a importância de ter no Calendário datas determinadas para entrega do plano de ensino, plano de trabalho 87 

e relatório de atividade docente. Calendário Aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, o 88 

presidente do Concamp, Jesus Borges, agradeceu a presença de todos e deu por encerrada, às 89 

dezessete horas, a quinta reunião ordinária do Concamp de 2018, da qual eu, Victoria Souza, lavrei a 90 

presente ata, que após lida e aprovada será assinada por mim e pelos demais presentes. 91 

Cláudia Dias Zettermann  92 

Francisco Tardelli da Silva  93 

Jesus Rosemar Borges 94 

Jeferson Mateus Dariva 95 

Luciano Nascimento Corsino 96 

Marcelo Lauer Mota 97 

Pablo Oliveira de Oliveira 98 

Victoria Cristina de Souza 99 


