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ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 01/2021

Aos trinta e um (31) dias do mês de março (03) de dois mil e vinte um (2021), às quatorze horas e1

sete minutos (14h07min), através do link https://conferenciaweb.rnp.br/conference/rooms/ifrs-2

wpoa/invite via web conferência, foi realizada a primeira sessão extraordinária do ano de 2021 do3

Conselho do Campus, cuja pauta constou no Ofício-Circular 087/2020/CONCAMP/POA/IFRS4

expedido pelo Presidente deste Conselho. Iniciou-se a reunião com a presença do Presidente do5

Conselho, Fabrício Sobrosa Affeldt, da secretária indicada pelo presidente, Iara Elisabeth Schneider6

e dos conselheiros: Ana Caroline Lopes da Cruz (titular), André Rosa Martins (titular), Cássio Silva7

Moreira (titular), Cláudia do Nascimento Wyrvalski (suplente), Cristine Stella Thomas (titular), Iuri8

Correa Soares (suplente), Juliana Schmitt de Nonohay (titular), Leonardo De Carvalho Chimendes9

(titular), Márcia Loureiro da Cunha (suplente), Maristela de Godoy (suplente), Martha Helena10

Weizenmann (titular), Suzinara da Rosa Feijó (titular). Conselheiros ausentes: Pablo Alberto11

Lanzoni (titular), Elizabete Machado de Figueiredo (titular), Tatiane Oliveira de Oliveira (titular) e12

Lucas Bueno da Rosa (suplente). Intérpretes de libras presentes: Ana Beatriz Seitz e Kelen dos Reis13

Soares. Servidora presente para auxílio à Secretaria do CONCAMP: Caroline Kruse Ramos, Chefe de14

Gabinete. Pauta única: 1. Apreciação do Parecer da Comissão de Ensino, Pesquisa e Extensão15

(CEPE): a)Processo nº 23368.000077/2021-59 - Calendário Acadêmico 2020/2021. O Presidente do16

Conselho, Fabrício Sobrosa Affeldt abriu a sessão agradecendo a presença dos Diretores do Ensino17

e de Pós-Graduação Pesquisa e Inovação, Márcia Bündchen e Marcelo Mallet Siqueira Campos.18

Fez o registro do falecimento da conselheira Scarlet Abreu de Freitas e do esposo da conselheira19

Elizabete Machado de Figueiredo, com votos de solidariedade aos familiares, amigos e docentes20

dessas estudantes, estendendo a todos os brasileiros por suas perdas na pandemia COVID-19.21

Apresentou os documentos normativos referentes ao calendário acadêmico, que levaram a22
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convocação de uma sessão extraordinária (Resolução nº 15/2021/CONSUP/IFRS e Ofício 004/2021-23

PROEN, que estabeleceu o prazo de 31/03/2021 para envio do calendário à PROEN). O mesmo foi24

encaminhado à CEPE para apreciação. Os ofício 084/2021, da DPPI e 095/2021, da Coordenadoria25

do Mestrado Profissional em Informática na Educação, solicitando a inclusão de datas, referentes à26

pós-graduação. A conselheira Cláudia, relatora do parecer da CEPE, fez a leitura do parecer, o qual27

recomendou a aprovação da minuta do calendário acadêmico 2020/2021 do Campus Porto Alegre do IFRS,28

bem como a aprovação da inclusão das datas específicas para o Mestrado Profissional em Educação29

Profissional e Tecnológica (ProfEPT). Suprimir do calendário acadêmico as seguintes referências ao 2o Ciclo de30

APNP, constantes no mês de abril, quais sejam: 9 - Fim do 2o ciclo de realização das APNP16 - Envio dos31

Diários de Classe das APNP 15 a 22 - Conferência e Consolidação dos Diários de Classe das APNP 2o ciclo.32

Alterar a grafia dos dias: 23 a 27 - Registro do resultado de aprovação das APNP 2o ciclo nos sistemas33

acadêmicos, para: 23 a 27 - Registro dos aproveitamentos derivados das APNP (texto do Art 5o daResolução).34

A CEPE sugeriu, também, informar qual dia da semana cada sábado letivo irá representar, para com isso,35

equilibrar de uma forma igualitária a proporção dos dias da semana. A conselheira Suzinara questionou36

sobre o aproveitamento das APNS, e como ficariam os alunos que não realizaram as mesmas e se37

haveria reprovação. A Diretora de Ensino, Márcia Bündchen, esclareceu que todas as APNS serão38

aproveitadas e incluídas no semestre 2021/1, não havendo registro do semestre 2020/2. Justificou39

isso, devido ao registro no sistema e aos estudantes necessitarem estar matriculados em 2021/1,40

para fins de estágios, transporte público, e outros,. Informou que a Resolução nº41

38/2020/COSUP/IFRS definiu a não reprovação nas APNS. E que a Resolução nº42

15/2021/CONSUP/IFRS prevê mecanismos para suporte ao estudantes. O conselheiro André,43

apresentou dúvidas sobre o cancelamento do semestre 2020/2 pela Reitoria, sem passar por44

deliberação no CONSUP, relatou a estimativa de 50% o número de estudantes que não45

conseguiram acompanhar as APNPs pelo Pró-Reitor de Ensino, temendo a tendência a aumentar a46

exclusão de alunos no seu processo de aproveitamento nos estudos. Solicitou vistas ao processo,47

nos termos do art. 101 do Regimeto Interno do CONCAMP. O Presidente do Conselho, Fabrício48

Sobrosa Affeldt, esclareceu o encerramento da discussão pelo pedido de vistas, e assim de seu49

retorno, a convocação de sessão extraordinária para apreciação do Calendário Acadêmico50

2020/2021. Agradeceu a participação de todos os conselheiros. Nada mais a ser tratado, o51

Presidente do Conselho de Campus do IFRS – Campus Porto Alegre, Fabrício Sobrosa Affeldt,52

declarou encerrada a sessão E, para constar, eu, Iara Elisabeth Schneider, Secretária do Conselho53
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de Campus, lavrei a presente ata, que, após lida e aprovada, será assinada por mim e pelos54

presentes. O teor completo da plenária encontra-se em gravação de vídeo a disposição no canal do55

YouTube: Secretaria do CONCAMP IFRS-POA. Porto Alegre, trinta e um dias do mês de março de56

dois mil e vinte e um.57

Fabrício Sobrosa Affeldt, _________________________________________________________

(Presidente)

Iara Elisabeth Schneider _________________________________________________________

(Secretária)

Ana Caroline Lopes da Cruz (titular) ________________________________________________

André Rosa Martins (titular) ______________________________________________________

Cássio Silva Moreira (titular) _____ ________________________________________________

Cláudia do Nascimento Wyrvalski (suplente) _________________________________________

Cristine Stella Thomas (titular) ___________________________________________________

Iuri Correa Soares (suplente) ______________________________________________________

Juliana Schmitt de Nonohay (titular) _______________________________________________

Leonardo de Carvalho Chimendes (titular) ___________________________________________

Márcia Loureiro da Cunha (suplente) ________________________________________________

Martha Helena Weizenmann (titular) ______________________________________________

Maristela de Godoy (titular e intérprete de libras) _____________________________________

Ana Beatriz Seitz (intérprete de libras) _______________________________________________

Kelen dos Reis Soares (intérprete de libras) __________________________________________

Caroline Kruse Ramos (Chefe de Gabinete) ___________________________________________
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* A via original encontra-se arquivada na Secretaria do CONCAMP.

Ata aprovada na XXª Reunião Ordinária de XX de abril de 2021.


