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Ao primeiro dia do mês de dezembro de dois mil e dezessete, com início às dezoito horas, foi 
realizada a quinta reunião ordinária do Conselho de Campus Provisório do ano de 2017, 
convocada através do Memorando 010/2017. A sessão foi presidida pelo Professor Diretor Erik 
Schüler, Presidente do Conselho. Estiveram presentes os seguintes conselheiros: representantes 
dicentes: Alair Costella e Paulo Silandro Chaves Gonçalves; representantes docentes: Marcos 
Juares Vissoto Corino e Patrícia Peter dos Santos Zachia Alan; representantes técnico-
administrativos: Diana Lusa, Ecléia Z. Paulus e Renata Romanzini Ciello. Secretariou a reunião 
a servidora Maiara Juliane Faust.Os servidores se reuniram para tratar da seguinte pauta: 1 – 
Informes Gerais; 2 – Aprovação do Calendário Acadêmico 2018; 3- Aprovação do Regulamento 
para Uso dos Laboratórios do Campus Veranópolis; 4 –Assuntos Gerais.  1. Informes Gerais. 
O presidente deu início à sessão informando que o prazo para finalização do andamento das 
obras, que ocorrem no Campus, encerrou no dia 30 de novembro de 2017 e que o prazo 
contratual finalizará em 15 de dezembro de 2017. Ressaltou também que o RDC para 
iluminação externa foi aprovado. Noticiou ainda, que este estabelecimento de ensino recebeu 
uma denúncia do Ministério Público Federal devido à falta de PPCI, o qual está com resposta e 
adequação em elaboração pela DPO. Lembrou que todo o equipamento de prevenção de 
incêndio já foi comprado, sendo necessária apenas a instalação destes. 2. Aprovação do 
Calendário Acadêmico 2018.  O Presidente comunicou a aprovação do Calendário Acadêmico 
2018 ad referendum, tendo em vista o curto espaço de tempo para que o mesmo fosse 
encaminhado ao CONSUP. Denotou quanto a duas inclusões solicitadas pelo NAAF, uma no 
dia 07 de março e outra do dia 20 de novembro. Colocado em votação, foi aprovado por 
unanimidade.  3. Aprovação do Regulamento para Uso dos Laboratórios do Campus 
Veranópolis.  O Presidente explicou a proposta encaminhada, manifestando que se baseia no 
regulamento existente em outros Campi. A Conselheira Patrícia questionou o Art. 12, devido à 
dificuldade de definição do que seria uso pessoal. Foi proposto pelo Presidente a retirada deste 
termo, sendo aprovado por unanimidade. O Conselheiro Marcos sugeriu que a rede dos 
laboratórios fosse mais flexível para uso de computadores pessoais, visto que há poucos 
equipamentos para desenvolver algumas atividades. O Presidente sugeriu que este assunto fosse 
levado para o conhecimento do setor de TI, o qual poderá analisar as implicações que podem 
decorrer desta alteração na rede. Sugestão essa que foi aceita pelo Conselheiro. A Conselheira 
Patrícia considerou contraditório o Art. 5, Parágrafo Único, I, que considerada “Responsáveis 
Temporários para efeito das responsabilidades e obrigações o aluno autorizado a utilizar o 
laboratório sem supervisão do Servidor Responsável” e o Art. 18, o qual determina que “os 
alunos somente poderão permanecer no laboratório com a presença do professor da disciplina e 
Responsável Temporário pelo Laboratório, durante o horário de funcionamento do mesmo, os 
quais deverão ficar com os alunos durante o período de desenvolvimento das atividades”. A 
Conselheira Diana lembrou que o Art. 5 pode estar se remetendo aos alunos bolsistas, visto que 
no Campus Bento o aluno pode ser acompanhado por um servidor ou por outro aluno.  A partir 
destas colocações o Presidente sugeriu acrescentar no Art. 18 o termo “e/ou”. Colocado em 
votação, a sugestão foi aprovada por unanimidade. 4 –Assuntos Gerais. A Conselheira Patrícia 
solicitou, como investimento para o próximo semestre, o aumento de tomadas de energia 
elétrica nas salas de aula para, no mínimo, 15 alunos. Lembrou que em algumas atividades é 
necessário que os alunos tragam seus computadores de casa. O Presidente esclareceu que o 
projeto da reforma foi realizado visando salas de aula tradicionais, por este motivo há tomadas 
apenas para o professor. Explicou também que para a colocação de tomadas extras seria 
necessário modificar toda a fiação elétrica e disjuntores. Lembrou que, devido à situação 
financeira em que o Campus se encontra, atender a essa solicitação se torna inviável. Sugeriu 
que nestes casos seja realizada a reserva dos laboratórios. A Conselheira Patrícia manifestou 
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preocupação com relação à demanda, visto que há apenas dois laboratórios. O Conselheiro 
Marcos acredita que é uma questão cultural. Definiu-se então que sejam utilizados os 
laboratórios como exceção, através de reserva. A Conselheira Patrícia solicitou computadores 
para a área de estudo da biblioteca. O Presidente explicou que já há oito pontos de rede 
instalados neste local, porém não é possível adquirir equipamentos devido à falta de orçamento. 
Lembrou que faltam computadores inclusive para os servidores. Indicou que existe a 
possibilidade de ir uma mesa para este local, dependendo de uma doação, e que a Servidora 
Andréia está buscando atas validas para aquisição de divisórias. Ficou determinado que serão 
disponibilizados computadores neste setor quando o Campus contar com recurso para tanto.  O 
Conselheiro Alair expôs a necessidade de balizas no estacionamento e sugeriu correntes para 
organizar os veículos. O Presidente denotou que já havia pensado em possibilidades para 
resolver essa questão, visto que este item consta no plano de ação do ano anterior.  Expressou, 
no entanto, que para este ano não há mais orçamento disponível para atender a esta solicitação. 
O Conselheiro Alair solicitou o nivelamento da via de acesso ao Campus. O Presidente indicou 
que protocolou o pedido de pedra brita e de maquinas para nivelamento há quatro meses junto à 
prefeitura, visto que não há recurso orçamentário. O Conselheiro Alair, então, solicitou a 
colocação de uma lâmpada na queijaria. O Presidente discorreu que, devido ao andamento das 
obras, a fiação elétrica que chegava até o local foi interrompida.  Indicou, no entanto, que até o 
retorno dos alunos após as férias discentes já haverá a iluminação externa devido a aprovação 
do RDC. Nada mais havendo, lavro essa ata que será assinada por mim e pelos demais membros 
presentes: 
 
Erik Schüler: _____________________________________________________________ 

Alair Costella:______________________________________________________________ 

Paulo Silandro Chaves Gonçalves:_______________________________________________ 

Diana Lusa:________________________________________________________________ 

Ecléia Z. Paulus: _______________________________________________________________ 

Renata Romanzini Ciello: ________________________________________________________ 

Maiara Juliane Faust:____________________________________________________________ 

Marcos Juares Vissoto Corino: ___________________________________________________ 

Patrícia Peter dos Santos Zachia Alan:______________________________________________ 

 


