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Aos oito dias do mês de setembro de dois mil e vinte e um, às onze horas, na sala 1 

virtual: https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/gilberto-luiz-putti , foi realizada Reunião 2 

Extraordinária do Conselho de Campus, conforme convocação encaminhada via e-mail. 3 

Estavam presentes os seguintes conselheiros: Gilberto Luiz Putti, presidindo a sessão, as 4 

técnicas administrativas Francyelle Andréia Barbieri (suplente deste conselho) e Josiane 5 

Alves dos Santos, os representantes docentes Deivison Porto de Sousa e Tiago Coser, a 6 

representante discente Caroline Aparecida Vitória da Costa, e, a técnica administrativa 7 

Francyelle Andréia Barbieri para secretariar a sessão. Gilberto inicia a sessão informando 8 

que a reunião de hoje tem pauta única. Trata-se da apreciação do ofício recebido do 9 

Comitê Local para Acompanhamento e Prevenção ao Coronavírus (COVID-19) para votação pela 10 

liberação de aulas práticas, projetos de Ensino, Pesquisa e Extensão, e retorno gradual dos 11 

servidores ao trabalho presencial, no âmbito do IFRS Campus Vacaria, a partir de quinze de 12 

setembro de dois mil e vinte e um. Gilberto fez a leitura do ofício, explicando que o Comitê fez 13 

o levantamento da capacidade máxima de cada espaço físico do Campus, e, que o assunto foi 14 

amplamente debatido no Comitê Local para Acompanhamento e Prevenção ao Coronavírus 15 

(COVID-19) após reunir-se no dia dois de setembro de dois mil e vinte e um, às dez horas, na 16 

sala da Direção Geral do Campus Vacaria. Gilberto pergunta se algum membro tem alguma 17 

dúvida, alguma sugestão, algum comentário. Ninguém se manifestou. Gilberto abre então para 18 

votação: pergunta se alguém é contra a aprovação da liberação de aulas práticas, projetos de 19 

Ensino, Pesquisa e Extensão, e retorno gradual dos servidores ao trabalho presencial, no âmbito 20 

do IFRS Campus Vacaria, a partir de quinze de setembro de dois mil e vinte e um. Nenhum 21 

membro se manifesta, sendo aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar ,essa ata 22 

foi por mim lavrada, e será assinada pelos demais presentes 23 
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