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ATA Nº 004/2017- Reunião Ordinária do Conselho de Campus 2017  
 
 
Aos dez dias do mês de outubro de dois mil e dezessete, às dezoito horas, no Campus Veranópolis do 1 
Instituto Federal do Rio Grande do Sul, foi realizada a quarta reunião ordinária do Conselho de Campus 2 
Provisório do ano de 2017, convocada via Memorando Nº 009/2017. A sessão foi presidida pelo 3 
Professor Diretor Erik Schüler, Presidente do Conselho. Estiveram presentes os seguintes conselheiros: 4 
representantes discentes: Alair Costella e Paulo Silandro Chaves Gonçalves; representantes docentes: 5 
Humberto Jorge de Moura Costa, Patrícia Peter dos Santos Zachia Alan e Paulo Ricardo Cechelero Villa; 6 
representantes técnico-administrativos: Ademilson Marcos Tonin, Andréia Regina Mallmann Carneiro e 7 
Ecléia Zemper Paulus. Secretariou a reunião o próprio Presidente do Conselho. Pauta da reunião: 1. 8 
Informes Gerais; 2. Homologação do Resultado do Edital de Afastamento nº 023/2017; 3. Andamento dos 9 
trabalhos da Comissão para elaboração do Regimento Interno Complementar do Campus Veranópolis; 4. 10 
Homologação do Plano de Capacitação Anual de Servidores para 2018; 5. Grade de horários dos cursos 11 
do Campus Veranópolis; 6. Encaminhamento de revisão dos PPCs dos Cursos Técnicos para a 12 
modalidade presencial com até 20% da carga horária na modalidade EaD, ambos com duração máxima de 13 
um ano e meio, com oferta a partir de 2018/2; 7. Assuntos Gerais. Na sequência, o Presidente passou à 14 
ordem do dia. 1. Informes Gerais.  O Presidente deu início à sessão informando da publicação do RDC 15 
para reforma da iluminação externa e colocação de grades nas novas salas do bloco C; expos que o 16 
orçamento de custeio está esgotado, que o orçamento de permanente é de aproximadamente R$ 55mil, 17 
todo direcionado para aquisição de livros e que a empresa responsável pela reforma dos blocos B/C 18 
solicitou novo prazo para conclusão. 2. Homologação do Resultado do Edital de Afastamento nº 19 
023/2017.  O Presidente apresentou o resultado, que consta como “Sem inscritos”, tendo sido 20 
homologado por unanimidade. 3. Andamento dos trabalhos da Comissão para elaboração do 21 
Regimento Interno Complementar do Campus Veranópolis. A Conselheira Patrícia informou que a 22 
Comissão não se reuniu ainda, que em uma análise inicial do regimento dos campi em comparação com a 23 
proposta existente do campus Veranópolis não há muitas diferenças, relata que a proposta hoje existentes 24 
não é enxuta e que a proposta é fazer um texto mais enxuto. O Presidente expos a importância de que haja 25 
um período para toda comunidade do campus aprecie e proponha modificações, seguido de uma 26 
assembleia para votação das proposições, culminando com a aprovação final deste Conselho. O 27 
Presidente solicitou que a comissão entregue um cronograma com estas etapas. 4. Homologação do 28 
Plano de Capacitação Anual de Servidores para 2018. O Presidente explicou do que se trata o Plano 29 
Anual de Capacitações. A Conselheira Patrícia questionou se o recurso é apenas para matrícula e 30 
mensalidade, no que o Presidente informa que o que é pago é um auxílio para pagar até o valor gasto na 31 
mensalidade, após apresentação dos recibos por parte do beneficiado. A Conselheira Patrícia perguntou se 32 
é possível modificar o fluxo de solicitação de bolsas, no que o Presidente explicou que existe um fluxo de 33 
todo o IFRS, o qual todos os campi devem seguir. A Conselheira Andréia explicou que devemos seguir o 34 
edital do IFRS e a COA define quais serão as bolsas ofertadas. O Plano Anual de Capacitações foi então 35 
aprovado por unanimidade. 5. Grade de horários dos cursos do Campus Veranópolis. O Presidente 36 
explicou a proposta encaminhada, dizendo que esta se baseia na grade existente em outros campi, sendo 37 
idêntica àquela utilizada no Campus Farroupilha. O Conselheiro Ademilson coloca a questão da alteração 38 
do sistema para os cursos técnicos noturnos, pois já os cadastrou. Para os cursos superiores, informa que 39 
seria possível a alteração. O Conselheiro Adair coloca que sair antes (22:30) seria melhor. O Conselheiro 40 
Paulo Silandro coloca que o intervalo mais longo é importante para o lanche. Em regime de votação seis 41 
conselheiros votaram por manter como está (15 min de intervalo e término às 22:35) e 03 conselheiros 42 
votaram pela proposta enviada (10 min de intervalo e término às 22:30) mantendo-se, pois, a proposta 43 
atual. 6. Encaminhamento de revisão dos PPCs dos Cursos Técnicos para a modalidade presencial 44 
com até 20% da carga horária na modalidade EaD, ambos com duração máxima de um ano e meio, 45 
com oferta a partir de 2018/2. O Presidente explicou a proposta definida pela gestão de se encaminhar a 46 
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revisão dos PPCs dos cursos técnicos para que sejam presenciais com parcela a distância de até 20% da 47 
carga horária total. A Conselheira Patrícia coloca da dificuldade em fazer o novo PPC em tão pouco 48 
tempo, bem como a falta de capacitação em EaD. A Conselheira Patrícia pergunta se houve interesse no 49 
EaD na pesquisa e o Coordenador de DI, professor Leandro, explica que sim, colocando exemplos de 50 
valores gastos por alunos que viriam de longe. O professor Leandro informou ainda que, pela pesquisa, 51 
um percentual de no mínimo 40% em EaD seria mais atrativo para a região que o campus atende; os 20% 52 
tornariam atrativo para o público mais próximo como de Veranópolis e Nova Prata. A proposta foi 53 
aprovada por unanimidade. 7. Assuntos Gerais. Não houve assuntos gerais propostos. Nada mais 54 
havendo a tratar, o presidente do Conselho Campus agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a 55 
reunião. Encerro, assim, esta ata que será assinada por mim e pelos Conselheiros convocados: 56 
Erik Schüler:__________________________________________________________________ 57 
Alair Costella:_________________________________________________________________ 58 
Paulo Silandro Chaves Gonçalves: ________________________________________________ 59 
Ademilson Marcos Tonin:_______________________________________________________ 60 
Andréia Regina Mallmann Carneiro:______________________________________________ 61 
Ecléia Zemper Paulus:__________________________________________________________ 62 
Humberto Jorge de Moura Costa:_________________________________________________ 63 
Paulo Ricardo Cechelero Villa:___________________________________________________ 64 
Patrícia Peter dos Santos Zachia Alan:_____________________________________________  65 


