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Ao vigésimo oitavo dia do mês de janeiro de dois mil e vinte e dois, com início às catorze horas, via 1 

webconferência, foi realizada a Primeira Reunião Ordinária de 2022 do Conselho de Campus – 2 

Concamp do Campus Rolante do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio 3 

Grande do Sul (IFRS). A sessão foi convocada e presidida pela presidenta do Conselho de Campus, 4 

professora Cláudia Dias Zettermann, e secretariada pela servidora Victoria Cristina de Souza 5 

Moura. Estiveram presentes os seguintes conselheiros: Presidenta e membra nata: Cláudia Dias 6 

Zettermann. Representantes docentes titulares: Fernando Gonçalves de Gonçalves e Josmael 7 

Corso. Representantes técnico-administrativos titulares: Alcione Rosa de Morais e Melânia 8 

Cristina Biasus.  Representante discente titular Evelyn Gerusa de Abreu. A reunião foi convocada 9 

com as seguintes pautas: 1. Homologação da Resolução ‘ad referendum’ Nº 025/2021 – Retificar 10 

a Resolução Nº 020/2021; 2. Homologação da Resolução ‘ad referendum’ Nº 026/2021 - 11 

Autorizar ‘ad referendum’ a realização das atividades práticas solicitadas via ofício no 12 

242/2021/CE/C.ROL/IFRS; 3. Aprovação do Regimento do Núcleo de Educação a Distância (NEaD) 13 

do Campus Rolante; 4. Aprovação da participação da servidora Neila Sperotto como 14 

Coordenadora de Curso no projeto EJA-FIC do Campus Rolante; 5. Aprovação das atas de 15 

reuniões do ano de 2020/2021 do Concamp; 6. Informes gerais. A presidenta do Concamp, 16 

professora Cláudia Dias Zettermann, deu as boas-vindas para todos e todas e iniciou os trabalhos. 17 

A presidenta questionou se podemos analisar as duas homologações de forma conjunta, por serem 18 

assuntos compatíveis. Todos concordam.  Ordem do dia: 1. Homologação da Resolução ‘ad 19 

referendum’ Nº 025/2021 – Retificar a Resolução Nº 020/2021 e 2. Homologação da Resolução 20 

‘ad referendum’ Nº 026/2021 - Autorizar ‘ad referendum’ a realização das atividades práticas 21 

solicitadas via ofício no 242/2021/CE/C.ROL/IFRS. A presidenta solicitou que a servidora Victoria 22 

Cristina de Souza Moura, secretária do Concamp, explique as duas resoluções. A secretária 23 
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informou que a primeira resolução é uma retificação por erro de digitação. A segunda foi feita por 24 

urgência da liberação de acesso ao campus para realização de aulas práticas, com parecer 25 

favorável do Comitê de Crise Local. Em regime de votação: todos favoráveis à homologação das 26 

duas resoluções. 3. Aprovação do Regimento do Núcleo de Educação a Distância (NEaD) do 27 

Campus Rolante – A presidenta parabenizou o Núcleo pela elaboração do documento. O 28 

conselheiro Fernando Gonçalves de Gonçalves, que também é Coordenador do NEaD, explanou 29 

sobre o documento. A secretária procedeu com a leitura do documento e, juntamente aos 30 

conselheiros, foi repassando os comentários incluídos no documento e procedendo com mínimas 31 

alterações, necessárias para melhor entendimento gramatical do mesmo e contendo atualização 32 

de normativas referenciadas no texto. As alterações foram sendo aprovadas pelos conselheiros. 33 

Em regime de votação: todos favoráveis à aprovação do Regimento do NEaD. 4. Aprovação da 34 

participação da servidora Neila Sperotto como Coordenadora de Curso no projeto EJA-FIC do 35 

Campus Rolante – A presidenta Cláudia explicou que a troca da coordenação do referido curso é 36 

necessária, visto que a professora Taíse Tatiana Quadros da Silva, atual coordenadora do curso, 37 

entrou em licença maternidade. A escolha de nova coordenadoria foi feita através de Edital 38 

elaborado via Reitoria. O conselheiro Fernando questionou se a substituição de coordenação é 39 

somente durante o afastamento da professora Taíse, ou se ele se mantém após o retorno dela. A 40 

presidenta respondeu que entende que a professora Taíse assumirá novamente a coordenação 41 

após seu retorno, pois ela vem a frente do projeto desde o início. Em regime de votação: todos 42 

favoráveis à aprovação da nova Coordenadoria do projeto. 5. Aprovação das atas de reuniões do 43 

ano de 2020/2021 do Concamp – A presidenta parabeniza a servidora Victoria Cristina de Souza 44 

Moura, secretária do Concamp, pelo encaminhamento das atas finalizadas e pede que ela fale um 45 

pouco sobre a pauta. Victoria explicou que contou com a colaboração do servidor Francisco 46 

Tardelli da Silva para conseguir entregar os documentos, comentou que os documentos estão fora 47 

de ordem porque o colega foi efetuando a escrita conforme melhor era pra sua escolha e informou 48 

que agora está trabalhando sozinha na finalização dos documentos faltantes. Falou, ainda, que no 49 

caso do servidor e das alunas que não estão mais no campus, foi enviado e-mail solicitando o 50 

acordo nos documentos e futuramente será buscada a assinatura de todos. Em todos documentos 51 

só tivemos um acréscimo de comentário, do conselheiro Josmael Corso, conforme projetado na 52 

reunião, fazendo assim, a alteração sugerida. O conselheiro Josmael também questionou quais 53 

atas estávamos aprovando, pois não consta a identificação delas no ofício de convocação. A 54 
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secretária Victoria informou que foi um erro, pois deveria ter colocado essa informação no ofício. A 55 

presidenta falou que para ficar organizado poderíamos retificar o ofício, mas o conselheiro Josmael 56 

pontuou que podemos anotar na ata desta reunião as devidas identificações. Todos de acordo. Em 57 

regime de votação: todos favoráveis à aprovação das atas das seguintes reuniões: a. Sexta Reunião 58 

Ordinária de dois mil e vinte; b. Primeira e Quarta Reunião Ordinária de dois mil e vinte e um; c. 59 

Primeira, Segunda, Terceira, Quinta, Sexta, Sétima, Oitava e Décima Reunião Extraordinária de dois 60 

mil e vinte e um. Em tempo, o conselheiro Alcione Rosa de Morais e o conselheiro Fernando 61 

Gonçalves de Gonçalves parabenizam os servidores que atuaram na demanda. 6. Informes gerais. 62 

O conselheiro Josmael Corso comentou que pontuou a questão das numerações das atas, somente 63 

para melhor organização. Diz que faz parte do seu trabalho, enquanto conselheiro, fazer o máximo 64 

de observações e contribuições para qualquer processo, mesmo que nem sempre elas sejam mais 65 

ágeis, rápidas ou que agradem a todos, mas diz que isso faz parte de sua atuação nesse período 66 

que ele atua como conselheiro. Disse, também, que tentou atuar da melhor maneira neste 67 

mandato, da forma que ele desejaria que um representante seu atuasse. Espera, assim, que suas 68 

colocações sejam entendidas como etapas e necessidades da função que ele exerce e deseja nem 69 

ter chateado ninguém em algum momento, pois entende fazer parte do trabalho.  A secretária 70 

Victoria pontuou que agradece a indicação da falta das identificações das atas de hoje, pois 71 

realmente era algo que devia constar, assim como já constou em documentos anteriores. A 72 

presidenta comentou que alguém comentou com ela essa semana que poderia ser um incômodo 73 

alguém solicitar tantas coisas à gestão e ela pontuou que não entende assim, entende ser zelo por 74 

aquilo que se faz e é isso que ela entende que o conselheiro Josmael faça. Agradecendo a presença 75 

de todos os conselheiros, às quinze horas e dez minutos, a Presidenta do Concamp, professora 76 

Cláudia Dias Zettermann, encerrou a reunião. E, para constar, eu, Victoria Cristina de Souza Moura, 77 

secretária do Concamp, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada por mim, 78 

pela presidenta e pelos demais conselheiros. Rolante, vinte e oito de janeiro de dois mil e vinte e 79 

dois. 80 

Victoria Cristina de Souza Moura 81 

Secretária do Concamp 82 

 83 

Cláudia Dias Zettermann 84 

Presidenta do Concamp 85 

 86 

Representantes Docentes 87 
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Fernando Gonçalves de Gonçalves 88 

Josmael Corso 89 

 90 

Representantes Técnico-Administrativos 91 

Alcione Rosa de Morais 92 

Melânia Cristina Biasus 93 

 94 

Representantes Discentes 95 

Evelyn Gerusa de Abreu 96 


