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Ao vigésimo sexto dia do mês de março de dois mil e vinte um, com início às quatorze horas e 1 

trinta minutos, via webconferência, realizou-se a segunda reunião extraordinária de 2021 do 2 

Conselho de Campus – Concamp do Campus Rolante. A sessão foi convocada e presidida pela 3 

presidenta do Conselho de Campus, professora Cláudia Dias Zettermann e secretariada pela 4 

servidora Victoria Cristina de Souza Moura. Estiveram presentes os seguintes conselheiros: 5 

presidenta e membra nata: Cláudia Dias Zettermann. Representantes docentes titulares: Fernando 6 

Gonçalves de Gonçalves e Josmael Corso. Representantes Técnico-Administrativos titulares: 7 

Alcione Rosa de Morais e Melânia Cristina Biasus. Representante Técnico-Administrativo suplente: 8 

Cristian Sezer Rheinheimer. Representante Discente titular: Karen Vitoria Lovatto. A reunião foi 9 

convocada com a seguinte pauta: 1. Aprovação do Calendário Acadêmico 2020/2021 do Campus 10 

Rolante. A presidenta do Concamp, professora Cláudia Dias Zettermann, inicia a reunião 11 

explanando que o calendário acadêmico já foi apresentado e debatido em reunião geral pela 12 

Direção de Ensino. Cláudia passa a palavra ao Diretor de Ensino, professor Fábio Zschornack, que 13 

fará alguns esclarecimentos sobre o calendário. Ele fala que o Calendário foi apresentado em 14 

reunião geral, como Cláudia disse,  e que acha importante ressaltar alguns pontos: o calendário é 15 

no formato de retomada, ou seja, iremos continuar de onde foi iniciada a suspensão do mesmo, 16 

em março/2020; foram recebidas orientações da PROEN para a configuração do Calendário; 17 

explica que não precisaremos cumprir os 200 (duzentos) dias letivos, somente a carga horária, 18 

conforme Conselho Nacional de Educação; mas, ainda assim, o calendário foi planejado com 19 

200(duzentos) dias letivos, pois não tínhamos como fazer em formato diferente; lembra que este 20 

calendário será feito ainda de forma remota. Fábio fala que após envio do calendário já foram 21 

notados alguns equívocos, como meses incorretos, etc. Alguns ajustes são necessários, mas no 22 

geral, estaria tudo certo. O conselheiro Fernando aponta que a data de 20/09, no mês de 23 
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setembro, está como 20/07. Fábio explica que são pequenos ajustes como este mesmo que já 24 

foram observados e serão corrigidos no documento após a reunião de hoje. O conselheiro 25 

Fernando disse que além desse apontamento, também foi recebido de sugestão dos colegas, que 26 

ele verificasse se as datas que são de eventos realizados pelos Núcleos do campus estariam 27 

descritas no documento e pede para conferir. A presidenta Cláudia lembra que as datas não 28 

tinham sido incluídas antes, pois houve atraso no envio das mesmas. A secretária Victoria e o 29 

conselheiro Fernando repassam as datas nos documentos e conferem que todas estão dispostas 30 

corretamente. Fábio faz mais um aparato das datas que estão dispostas no calendário. Cláudia 31 

lembra que também foi consideradas atividades assíncronas para os sábados letivos e não 32 

consideramos pontes para os feriados, para que possamos cumprir o calendário de forma 33 

adequada. Lembra, ainda, que eventos como Feira de Profissões e a Mostra Científica, por 34 

exemplo, deverão ocorrer no formato online, concomitante às atividades letivas. O conselheiro 35 

Josmael questiona se na elaboração do calendário houve participação estudantil, pois pelo que se 36 

sabe em contato com outros campi, a PROEN tinha orientado esta participação e ele queria saber 37 

se seria dessa forma mesmo. O Diretor Fábio comenta que não teve uma orientação expressa da 38 

PROEN sobre quais segmentos deveriam participar da elaboração e que a discussão ocorreu com 39 

os setores envolvidos no Calendário Acadêmico. Em regime e votação, o Calendário foi aprovado 40 

por unanimidade. presidenta Cláudia questiona se alguém tem algum assunto a trazer como 41 

assuntos gerais, visto que ainda dispomos de tempo. O Diretor Fábio agradece a apreciação e 42 

aprovação do Calendário por este Conselho. O conselheiro Josmael questiona sobre o Edital de 43 

Eleição da Comunidade Externa, pergunta se já temos inscritos. A secretária Victoria informa que 44 

tivemos a inscrição da Associação Amigos do Circuito Cascatas e Montanhas, indicando como 45 

representante titular o senhor Jozimel José Cândido e como representante suplente o senhor 46 

Alcione Luiz Gossler. Informa também que hoje será publicada a lista de inscritos e que como 47 

houve somente uma inscrição, eles devem comparecer à reunião e fazer a apresentação da 48 

Associação, estando assim aptos a assumirem como representantes no Conselho. Cláudia lembra 49 

sobre o ofício que enviaremos para o Conselho Superior do IFRS (CONSUP), sobre a questão do 50 

Parecer Jurídico que fala da participação em conselho somente de alunos maiores de 18 (dezoito) 51 

anos. A secretária Victoria informa que o mesmo está pronto e deverá ser enviado na data de hoje. 52 

Cláudia também explica como ocorreu a votação da escolha dos representantes do campus para o 53 

Consup e como se dará a complementação desses membros, visto que não tivemos todos os 54 
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representantes via Edital. O conselheiro Alcione questiona se já chegamos a pensar sobre o 55 

retorno presencial, pois lembrou disso ao ver um vídeo do Campus Porto Alegre e explica muito 56 

sobre como proceder no campus no momento do retorno e se teremos algum grupo de trabalho 57 

para trabalhar com o tema. Cláudia fala que enquanto estivermos em bandeira preta, não temos 58 

como ter retorno presencial e até mesmo a ida de servidores ao campus tem que ser controlada. 59 

Fala também que já existe o estudo de número de servidores/alunos e espaços do campus, ou seja, 60 

já temos um estudo de retorno seguro, mas não temos data para isso. Porém, com o retorno do 61 

Calendário aprovado no Consup, temos a oportunidade de darmos aulas práticas presenciais. A 62 

solicitação deverá ser feita ao Colegiado de Curso, que encaminhará a solicitação ao Comitê de 63 

Crise Local e ao Concamp, para aprovação. Finalizando a reunião a presidenta do Concamp, 64 

professora Cláudia Dias Zettermann, agradeceu a presença de todos e comemorou a aprovação do 65 

Calendário. Às quatorze horas e trinta e cinco minutos, encerrou-se a Segunda Reunião 66 

Extraordinária do Concamp de 2021, da qual eu, Victoria Cristina de Souza Moura, lavrei a presente 67 

ata, que após lida e aprovada será assinada por mim e pelos demais presentes. 68 

Alcione Rosa de Morais 69 

Cláudia Dias Zettermann 70 

Cristian Sezer Rheinheimer 71 

Fernando Gonçalves de Gonçalves 72 

Josmael Corso 73 

Karen Vitoria Lovatto 74 

Melânia Cristina Biasus 75 

Victoria Cristina de Souza Moura 76 


