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Aos vinte e seis dias do mês de fevereiro de dois mil e dezoito, com início às dezoito horas, foi 
realizada a primeira reunião ordinária do Conselho de Campus Provisório do ano de 2018, 
convocada através do Memorando 001/2018. A sessão foi presidida pelo Professor Diretor Erik 
Schüler, Presidente do Conselho. Estiveram presentes os seguintes conselheiros: representantes 
discentes: Alair Costella; representantes docentes: Marcos Juares Vissoto Corino, Paulo Ricardo 
Cechelero Villa e Patrícia Peter dos Santos Zachia Alan; representantes técnico-administrativos: 
Ademilson Marcos Tonin, Ecléia Zemper Paulus e Renata Romanzini Ciello. Secretariou a 
reunião o Presidente do Conselho. Os Conselheiros se reuniram para tratar da seguinte pauta: 1 – 
Informes Gerais; 2 – Calendário de Reuniões Ordinárias para 2018; 3 – Homologação da 
Comissão Eleitoral Local; 4 – Homologação do resultado da Assembleia quanto ao Curso 
Técnico Integrado; 5 – Encaminhamento quanto à oferta do Curso Técnico em Informática em 
2018/2; 6 – Assuntos gerais. 1. Informes Gerais. O presidente deu início à sessão informando 
que foi iniciada a reforma da iluminação externa e da área de convivência, a qual também contará 
com colocação de grades de proteção nas janelas do Bloco C. Explicou que o campus recebeu ao 
final de 2017 oito vagas de docentes da área propedêutica, proposta esta que partiu da DGP e 
PRODI, em reunião do Colégio de Dirigentes. 2. Calendário de Reuniões Ordinárias para 
2018. O Presidente apresentou a proposta inicial de calendário, seguindo a mesma lógica utilizada 
para o ano de 2017, de acorrerem em aproximadamente 15 dias antes das reuniões do CONSUP. 
Nesta proposta, as reuniões ocorreriam em terças-feiras. O Conselheiro Marcos informou que não 
poderia participar de reuniões em terças-feiras. Propôs-se, então, em adiantar um dia, passando 
para as segundas-feiras. A proposta foi aprovada e o calendário de reuniões será como segue: 1ª 
Reunião ordinária – 26 de fevereiro; 2ª Reunião ordinária – 02 de abril; 3ª Reunião ordinária – 04 
de junho; 4ª Reunião ordinária – 08 de agosto; 5ª Reunião ordinária – 08 de outubro; 6ª Reunião 
ordinária – 26 de novembro. 3. Homologação da Comissão Eleitoral Local. O Presidente 
explicou que, conforme Resolução CONSUP 117/2017, uma vez não havendo inscritos 
suficientes para composição da Comissão Eleitoral Local responsável pela condução do processo 
de escolha do novo(a) Reitor(a) do IFRS, caberia a este Conselho a indicação dos membros 
complementares. O Campus Veranópolis teve, conforme publicado em 10/01/2018, dois inscritos 
pelo segmento Técnico Administrativo, apenas. Assim, foi enviado e-mail aos conselheiros, 
solicitando as indicações restantes, que foram as seguintes: Técnicos Titulares - Diana Lusa; 
Técnicos Suplentes - Leandra Maria Franceschina Nunes e Maiara Juliane Faust; Docentes 
Titulares (pelo critério de antiguidade no IFRS) - Erik Schüler, Alcione Moraes Jacques e Ernâni 
Teixeira Liberali; Docentes Suplentes (pelo critério de antiguidade no IFRS) - Larissa Brandelli 
Bucco e Humberto Jorge de Moura Costa; Discentes Titulares - Deisi Detogni, Tainá Detogni e 
Lucilene Reginatto de Oliveira Ramos; Discentes Suplentes – não houve indicações do segmento 
discente do Concamp. Assim, foram emitidas ad referendum as Resoluções 001/2018 e 002/2018 
(esta última com a retificação do nome de um discente), cabendo, agora, referendar a referida 
Comissão. O Presidente registrou sua preocupação que, apesar de o critério utilizado pelo 
segmento docente do Concamp (antiguidade) ter sido um critério bastante isento, o Presidente 
está como Diretor Geral do Campus por indicação da Reitoria e, portanto, é cargo de confiança do 



reitor, podendo ocorrer, em função disso, algum questionamento e que caberá a este Conselho 
responder. A Comissão foi referendada por unanimidade. 4. Homologação do resultado da 
Assembleia quanto ao Curso Técnico Integrado. O Presidente explicou que em 19/02/18, foi 
realizada Assembleia com todos os servidores do campus, a fim de definir-se qual área seria 
ofertada (inicialmente) para o curso técnico integrado ao Ensino Médio. Como a proposta é 
ofertar um segundo integrado ainda em 2020, a questão debatida na Assembleia foi qual seria o 
primeiro a ser ofertado. Dada a urgência em se encaminhar o PPC, optou-se por não se realizar 
pesquisas de interesse na região, mas basear-se nas áreas existentes no campus (Administração e 
Informática) e em fatores como estrutura física e de laboratórios, procura pelas áreas dos cursos 
atuais e outros. Na assembleia, definiu-se que ofertar-se-á, primeiramente, o técnico integrado em 
Administração, cabendo a este Conselho a homologação da proposta. A proposta foi aceita pelo 
Conselho, por unanimidade. 5. Encaminhamento quanto à oferta do Curso Técnico em 
Informática em 2018/2. O Presidente lembrou que na reunião deste Conselho em 10/10/17, 
optou-se por enviar os PPCs dos cursos técnicos subsequentes em informática e administração 
para uma revisão, ajustando-os para uma modalidade semipresencial. Optou-se, também, em não 
ofertá-los (justamente em função destas revisões) em 2018/1, mas sim e 2018/2. Informou que as 
revisões foram feitas pelas respectivas comissões e enviadas à PROEN. Porém, o retorno desta 
pró reitoria em relação às correções foi de que os PPCs careciam de vários pontos, muito em 
função das questões envolvendo EaD. Lembrou que à época da decisão deste Conselho, sabia-se 
que seria bastante difícil fazer estas alterações no pouco tempo disponível. O Presidente colocou 
que se teriam, em princípio, as seguintes opções em relação a estes cursos: não ofertar nenhum 
deles em 2018/2 ou ofertar o curso técnico em informática (já que o curso técnico em 
administração será ofertado na modalidade integrado em 2019), em 2018/2. A Conselheira 
Patrícia sugeriu que se continue a revisão do técnico em informática e o oferte em 2019/1. O 
Conselheiro Ademilson sugeriu a realização de reunião extraordinária deste Conselho, após 
consulta aos respectivos pares (docentes, técnicos e discentes do campus), para definição. O 
Conselheiro Paulo colocou que o curso de Técnico em Informática com o atual PPC não deveria 
ser ofertado em 2018/2, pois possui vários pontos a serem corrigidos e, portanto, deve-se ofertar o 
novo curso proposto de Técnico em Manutenção e Suporte, em 2019/1. Surgiram, então, os 
seguintes encaminhamentos para votação do Conselho: Primeiramente, votar se far-se-ia nesta 
reunião a definição quanto à oferta ou não dos cursos da área de informática, ou se encaminhar-
se-ia para consulta aos pares. Em regime de votação, obtiveram-se dois votos a favor de definir-se 
nesta reunião e cinco contra (portanto, a favor de definir-se após consulta aos pares). Após, em 
regime de votação, definiu-se quanto à realização de reunião extraordinária do Conselho ou 
encaminhamento de Assembleia Geral. Obtiveram-se quatro votos para realização de reunião 
extraordinária do Conselho e três votos para realização de Assembleia Geral. A reunião 
extraordinária ficou, então, agendada para 05 de março de 2018. 6. Assuntos Gerais. O 
Conselheiro Ademilson questionou sobre a situação da nomeação do Assistente de Alunos, no 
que o Presidente informou que, por informação da DGP do IFRS, há aprovados em concurso e 
que, portanto, a nomeação deve ocorrer o quanto antes, não havendo, entretanto, data definida. 
Nada mais havendo, lavro essa ata que será assinada por mim e pelos demais membros presentes: 
Erik Schüler ___________________________________________________________________ 

Alair Costella __________________________________________________________________ 

Marcos Juares Vissoto Corino _____________________________________________________ 

Paulo Ricardo Cechelero Villa _____________________________________________________ 

Patrícia Peter dos Santos Zachia Alan _______________________________________________ 

Ademilson Marcos Tonin _________________________________________________________ 

Ecléia Zemper Paulus ____________________________________________________________ 

Renata Romanzini Ciello _________________________________________________________ 


