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Ao vigésimo nono dia do mês de outubro de dois mil e vinte um, com início às catorze horas e dez 1 

minutos, via webconferência, foi realizada a Quinta Reunião Ordinária de 2021 do Conselho de 2 

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

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

Campus, professora Cláudia Dias Zettermann, e secretariada pela servidora Cassandra Paz 5 

Azevedo, Chefe de Gabinete Susbtituta. Estiveram presentes os seguintes conselheiros: Presidenta 6 

e membra nata: Cláudia Dias Zettermann. Representantes docentes titulares: Fernando Gonçalves 7 

de Gonçalves e Josmael Corso. Representantes Técnico-Administrativos titulares: Alcione Rosa de 8 

Morais e Melânia Cristina Biasus. A reunião foi convocada com as seguintes pautas: 1. Apreciação 9 

de solicitações de atividades presenciais dos Cursos Técnicos em Comércio e em Agropecuária e 10 

de atividade de projeto de pesquisa; 2. Informes gerais. A presidenta do Concamp, professora 11 

Cláudia Dias Zettermann, deu as boas-vindas para todos e todas e iniciou os trabalhos.  Ordem do 12 

Dia. 1. Apreciação de solicitações de atividades presenciais dos Cursos Técnicos em Comércio e 13 

em Agropecuária e de atividade de projeto de pesquisa - A presidenta falou que o trâmite desta 14 

pauta é o mesmo que realizamos em outras reuniões extraordinárias e temos hoje as seguintes 15 

solicitações: pedido de realização de aulas práticas e de atividades referentes à projeto de 16 

pesquisa do professor Fernando Luis Hillebrand; solicitações de aulas práticas do Colegiado do 17 

Curso Técnico em Comércio e do Colegiado do Curso Técnico em Agropecuária. As solicitações 18 

foram explanadas e apresentadas uma a uma para todos os conselheiros. A presidenta esclareceu 19 

que todas essas solicitações foram levadas ao Comitê de Crise Local e este emitiu parecer favorável 20 

à realização de todas as atividades. Sobre a solicitação do Colegiado do Curso Técnico em 21 

Comércio, a presidenta questionou sobre a frequência das atividades. O Coordenador do Curso, e 22 

conselheiro, Fernando Gonçalves de Gonçalves, pontuou que a frequência deverá ser semanal. 23 
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Porém, não tem como pontuar especificamente a frequência, pois a disciplina está sem professor e 24 

deve fazer estar organização após essa definição. O professor Thiago Fossati Otero, que ministra a 25 

disciplina, ao retornar da sua licença saúde deverá decidir sobre a frequência, se será todos os dias, 26 

toda a semana ou intercalado. A solicitação foi feita antes do seu retorno para agilizar o processo. 27 

O conselheiro Josmael Corso questionou se essa solicitação é a pedido do professor, como 28 

funcionou o processo para essa definição. O conselheiro Fernando respondeu que o próprio 29 

professor Thiago Fossati Otero realizou a solicitação em reunião do Colegiado de Curso e isso 30 

consta em ata. O servidor Fernando Luís Hillebrand explanou sobre a atividade solicitada para 31 

realização do seu projeto de pesquisa, a pedido do conselheiro Alcione Rosa de Morais. Em regime 32 

de votação: todos favoráveis à aprovação das solicitações, autorizando assim todas as atividades 33 

práticas elencadas.  2. Informes gerais – A presidenta abriu para assuntos gerais e relatou que 34 

participou junto à Secretaria de Educação de Rolante e à Diretores de Escolas de Rolante, da 35 

Conferência Nacional de Educação (CONAE) 2022 – etapa intermunicipal. Ela compartilhou que 36 

recebeu algumas reações da equipe que estava com ela sobre as atividades realizada pelo nosso 37 

campus, até porque o período pandêmico e remoto nos deixou com muita ansiedade e 38 

preocupação sobre como nosso trabalho está sendo visto na comunidade. Contou que recebeu 39 

muitos elogios às atividades que vem sendo realizadas, mesmo de forma remota. Nesta conversa 40 

ela recebeu relatos de uma vereadora de Rolante, que é professora e uma professora de Igrejinha 41 

que tem uma filha estudando no nosso campus. Cláudia pontuou que recebeu elogios pontuais à 42 

atuação da Coordenadoria de Assistência Estudantil e Pedagógica (CAEP), na busca ativa pela 43 

permanência dos alunos e alunas do nosso campus, sendo este um contato sempre carinhoso e 44 

afetivo. Ela agradece e parabeniza a CAEP na pessoa da conselheira Melânia Cristina Biasus, que 45 

está presente na reunião. A presidenta também comentou que em conversa com Comitê de Crise 46 

Local, estão pensando em realizar uma assembleia de estudantes para conversar com a 47 

comunidade a respeito das perspectivas do retorno presencial. O conselheiro Fernando contou que 48 

recebeu solicitações de atividades práticas das disciplinas de química e matemática, que 49 

normalmente são mais teóricas. Ele questionou se há possibilidade de disciplinas teóricas 50 

realizarem aulas práticas. A presidenta respondeu que na teoria, não. Mas ela entende que, 51 

automaticamente, um curso técnico envolve atividades práticas em qualquer disciplina, e 52 

dependendo da forma que se apresenta a solicitação, é possível criar atividades práticas. Ela falou 53 

também que para que seja decidido em Concamp, as atividades precisam ser transformadas em 54 
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atividades práticas, ou seja, depende da forma que for criada a solicitação. Mas se for puramente 55 

aulas teóricas, essa solicitação deve ser encaminhada ao Conselho Superior do IFRS (Consup). O 56 

conselheiro Alcione Rosa de Morais questionou como foi a visita na Câmara de Vereadores de 57 

Rolante e a leitura do ofício de solicitação e apoio à Prefeitura de Rolante sobre a ciclovia que 58 

ligará o Bairro Imocasa ao Campus. O conselheiro Josmael Corso relatou que foram bem recebidos 59 

na Câmara, que fizeram um primeiro relato a partir dos ofícios encaminhados e após isso, os 60 

vereadores começaram a pontuar o que estão fazendo a respeito do tema, que já é pauta de 61 

solicitação antiga. Todos relataram que esse tema vem desde a gestão anterior, mas é possível que 62 

agora haja alinhamento com a Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) e o Estado e a ciclovia saia do 63 

papel, visto que o projeto já foi encaminhado. Os vereadores estão otimistas. Pontuou também 64 

que um vereador manifestou descontentamento com o feedback do campus para com a 65 

comunidade, já outra vereadora manifestou que o campus está realizando um bom trabalho com 66 

as atividades remotas. O conselheiro Josmael disse estar contente com a abertura da Câmara para 67 

o campus, pois deixaram claro que podemos ocupar a tribuna e levar questões sempre que 68 

possível. O conselheiro Alcione questionou sobre a publicação do Boletim de Serviço do campus, 69 

pois já havia pontuado sobre este tema anteriormente. Gostaria de saber se há uma equipe por 70 

trás dessa demanda, qual o prazo estipulado. E também questionou se há alguma novidade sobre 71 

as atas do Concamp. Cláudia respondeu que a previsão das atas e   do boletim de serviço é até o 72 

final de novembro. Ela também pontuou que essas demandas ainda não foram atendidas, pois 73 

temos poucos servidores e muita demanda. Certamente é um erro o não   cumprimento das ações, 74 

mas infelizmente não estamos conseguindo realizar todas as demandas dentro dos prazos. O 75 

conselheiro Josmael questionou se não ouve publicação de nenhuma ata do ano de dois mil e vinte 76 

e um. A presidenta respondeu que não, mas que todas as gravações estão disponibilizadas e as 77 

devidas providências já estão sendo tomadas. O conselheiro questionou se há alguma implicação 78 

esse atraso da publicação das atas, visto que no Regimento Interno do Concamp está descrito que 79 

a mesma deve ser enviada aos conselheiros para análise em dez dias úteis após a reunião.  A 80 

presidenta disse que se não tivéssemos nenhuma forma de divulgação das reuniões, poderíamos 81 

ter implicações, mas como temos as gravações disponíveis, ela pensa que não há implicações no 82 

momento. O conselheiro Alcione comentou que pelo que entendeu, só não podemos encaminhar 83 

tema ao Consup sem a ata que deliberou pelo encaminhamento estar aprovada e assinada. 84 

Agradecendo a presença de todos os conselheiros, às quinze horas, a Presidenta do Concamp, 85 
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professora Cláudia Dias Zettermann, encerrou a reunião. E, para constar, eu, Cassandra Paz 86 

Azevedo, secretária substituta do Concamp, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, será 87 

assinada por mim, pela presidenta e pelos demais conselheiros. Rolante, vinte e nove de outubro 88 

de dois mil e vinte e um. 89 

Cassandra Paz Azevedo  90 

Secretária Substituta do Concamp 91 
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Cláudia Dias Zettermann 93 

Presidenta do Concamp 94 
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Representantes Docentes 96 

Fernando Gonçalves de Gonçalves 97 

Josmael Corso 98 
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Representantes Técnico-Administrativos 100 

Alcione Rosa de Morais 101 

Melânia Cristina Biasus 102 


