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ATA Nº 003/2017- Reunião Ordinária do Conselho de Campus 2017  
 
 
Aos vinte e três dias do mês de agosto de dois mil e dezessete, às dezoito horas e trinta minutos, no 1 
Campus Veranópolis do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, foi realizada a terceira reunião ordinária 2 
do Conselho de Campus Provisório do ano de 2017, convocada via Memorando Nº 008/2017. A sessão 3 
foi presidida pelo Professor Diretor Erik Schüler, Presidente do Conselho. Estiveram presentes os 4 
seguintes conselheiros: representantes discentes: Alair Costella, e Gabriel Ravadeli Guerin; representantes 5 
docentes: Humberto Jorge de Moura Costa, Patrícia Peter dos Santos Zachia Alan e Paulo Ricardo 6 
Cechelero Villa; representantes técnico-administrativos: Ademilson Marcos Tonin, Diana Lusa e Ecléia 7 
Zemper Paulus. Secretariou a reunião o próprio Presidente do Conselho. Pauta da reunião: 1. Informes 8 
Gerais; 2. Aprovação do Plano de Ação 2018 do Campus Veranópolis; 3. Encaminhamento de Comissão 9 
para elaboração do Regimento Interno Complementar do Campus Veranópolis, conforme decisão do 10 
CONSUP de 15 de agosto de 2018; 4. Definição quanto à oferta do Curso Técnico em Informática e 11 
Técnico em Administração para 2018; 5. Homologação, conforme decisão do CONSUP de 15 de agosto 12 
de 2018, do resultado referente ao Edital 004/2017, de 10 de março de 2017; 6. Assuntos Gerais. Na 13 
sequência, o Presidente passou à ordem do dia. 1. Informes Gerais.  O Presidente deu início à sessão 14 
apresentando aos Conselheiros o novo Coordenador de Desenvolvimento Institucional, professor Leandro 15 
Käfer Rosa e a nova Diretora de Ensino, Pesquisa e Extensão, professora Larissa Brandelli Bucco, que 16 
assumirá a pasta a partir de primeiro de outubro do corrente ano. Informou sobre o andamento da reforma, 17 
explicando que foi assinado Termo Aditivo do prazo de execução para outubro/2017. Apresentou os 18 
números referentes aos orçamentos 2017 e 2018, sendo que em 2017 este foi de R$ 510.891,00 e em 19 
2018, apesar da maior quantidade de alunos, este será de R$ 487.115,00. 2. Aprovação do Plano de 20 
Ação 2018 do Campus Veranópolis.  O Presidente apresentou o resumo do Plano de Ação 2018, 21 
desenvolvido por comissão especificamente designada para tal. O Conselheiro Ademilson questionou 22 
sobre a possibilidade de trocas de rubricas caso alguma ação não seja executada, ao que o Presidente 23 
explicou que sim, é possível trocar rubricas, desde que não seja entre custeio e permanente (ou vice-24 
versa). Para este caso, abrem-se anualmente dois períodos (via SETEC) para que o campus solicite a 25 
alteração. Foi explicado ainda que da versão original do PA2018, dada a matriz orçamentária enviada pela 26 
SETEC, vários itens passaram de “Orçamentários” para “Extra orçamentários”, a fim de manter a ação, 27 
porém com a necessidade de se buscar recursos externos para cumpri-la. Por fim, em regime de votação, 28 
o Plano de Ação 2018 foi aprovado por unanimidade. 3. Encaminhamento de Comissão para 29 
elaboração do Regimento Interno Complementar do Campus Veranópolis, conforme decisão do 30 
CONSUP de 15 de agosto de 2018. O Presidente explicou que, conforme definição do CONSUP ao 31 
aprovar os Regimentos Gerais dos Campi, faz-se necessária a composição de comissão do CONCAMP 32 
para que, no prazo de 120 dias contados a partir da Resolução de aprovação dos Regimentos Gerais dos 33 
Campi, esta apresente ao CONCAMP a proposta de Regimento Complementar do Campus. O presidente 34 
explicou que já existe uma proposta do Campus Veranópolis, criada em conjunto com toda comunidade 35 
interna, inclusive tendo sido enviada ao CONSUP para aprovação, bastando adequá-la às novas 36 
exigências do Regimento Geral dos Campi e às novas realidades do Campus Veranópolis como, por 37 
exemplo, a necessidade de inclusão da Comissão Permanente Eleitoral (CPE), do Núcleo de Educação a 38 
Distância (NEAD), da Comissão Interna de Acompanhamento das Ações de Permanência e Êxito 39 
(CIAAPE) e realizar a troca da SPA por CPA, entre outras. Por fim, os Conselheiros interessados em 40 
compor a comissão foram: Patrícia Peter dos Santos Zachia Alan, Humberto Jorge de Moura Costa, Diana 41 
Lusa, Ademilson Marcos Tonin e Gabriel Ravadeli Guerin. 4. Definição quanto à oferta do Curso 42 
Técnico em Informática e Técnico em Administração para 2018. O Presidente passou a palavra ao 43 
Coordenador de Desenvolvimento Institucional, professor Leandro, que explicou que a proposta é não 44 
ofertar os dois cursos técnicos concomitantes ao ensino médio no primeiro semestre de 2018, ofertando 45 
neste período apenas os dois novos cursos superiores, e deixando os técnicos para o segundo semestre de 46 
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2018. Para isso, a ideia é fazer alterações nos cursos técnicos para torná-los mais atrativos ao candidato. 47 
Para tanto, a proposta é torná-los semipresenciais e mais curtos. Isso, porém, será feito por comissão 48 
devidamente designada para tal. O Conselheiro Alair questiona se haverá demanda para estes cursos, ao 49 
que o Conselheiro Gabriel informa que várias pessoas da comunidade externa têm interesse em cursá-los. 50 
A Conselheira Patrícia questiona sobre a possibilidade de realização dos cursos na modalidade EaD, ao 51 
que o Coordenador de DI explica que a proposta, no momento, é apenas definir quanto à oferta ou não 52 
dos técnicos em 2018/1. A reformulação dos cursos será feita posteriormente, por comissão designada, e 53 
encaminhada para aprovação deste Conselho. Em regime de votação, foi aprovado por unanimidade a não 54 
oferta dos cursos técnicos em 2018/1. 5. Homologação, conforme decisão do CONSUP de 15 de agosto 55 
de 2018, do resultado referente ao Edital 004/2017, de 10 de março de 2017. O Presidente explicou 56 
que o entendimento, quando da reunião do CONSUP, é que este emitiria Resolução solicitando ao 57 
CONCAMP que homologasse a lista classificatória. Entretanto, o próprio CONSUP já emitiu Resolução 58 
homologando a lista, não havendo, pois, necessidade do CONCAMP fazê-lo. 5. Assuntos Gerais. Não 59 
houve assuntos gerais propostos. Nada mais havendo a tratar, o presidente do Conselho Campus 60 
agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião. Encerro, assim, esta ata que será assinada 61 
por mim e pelos Conselheiros convocados: 62 
Erik Schüler:__________________________________________________________________ 63 
Alair Costella:_________________________________________________________________ 64 
Gabriel Ravadeli Guerin: _______________________________________________________ 65 
Ademilson Marcos Tonin:_______________________________________________________ 66 
Diana Lusa:___________________________________________________________________ 67 
Ecléia Zemper Paulus:__________________________________________________________ 68 
Humberto Jorge de Moura Costa:_________________________________________________ 69 
Paulo Ricardo Cechelero Villa:___________________________________________________ 70 
Patrícia Peter dos Santos Zachia Alan:_____________________________________________  71 


