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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 09/2020

Aos nove (09) dias do mês de novembro (11) de dois mil e vinte (2020), às quatorze horas e quatro1

minutos (14h04min), através do link https://conferenciaweb.rnp.br/conference/rooms/ifrs-2

wpoa/invite via web conferência, foi realizada a nona sessão ordinária do ano de 2020 do Conselho3

do Campus,cuja pauta constou no Memorando-Circular 260/2020/CONCAMP/POA/IFRS expedido4

pelo Presidente deste Conselho. Iniciou-se a sessão com a presença da Presidente Substituta do5

Conselho, Karin Tallini, da secretária indicada pelo presidente, Iara Elisabeth Schneider e dos6

conselheiros: Ana Caroline Lopes da Cruz (titular), André Rosa Martins (titular), Antônio Claito Dias7

de Oliveira (suplente), Cássio Silva Moreira (titular), Cristine Stella Thomas (titular), Elizabete8

Machado de Figueiredo (titular), Juliana Schmitt de Nonohay (titular), Leonardo de Carvalho9

Chimendes (titular), Martha Helena Weizenmann (titular), Pablo Alberto Lanzoni (titular), Tiane10

Pacheco Lovatel (titular). Conselheiros ausentes: Leopoldino Subledia Monteiro e André Dias11

Mortari (suplente), Marianna Rodrigues Vitório e Tanise Baptista de Medeiros (suplente), Suzinara12

da Rosa Feijó (titular) e Juliane Ronange Silva Paim (suplente), Tatiane Oliveira de Oliveira (titular)13

e Lucas Bueno da Rosa (suplente). Interpretes de libras presentes: Ana Beatriz Seitz e Maristela de14

Godoy (conselheira suplente) . Servidora presente para auxílio à Secretaria do CONCAMP: Caroline15

Kruse Ramos, Chefe de Gabinete. Pauta: 1. Aprovação das atas da seguinte sessão: a) Sessão16

Ordinária nº 08/2020; 2. Processo nº 23368.000793.2020-55 - Processo Eleitoral da Comissão de17

Assistência Estudantil - COAE - Edital nº 18/2020: a) Homologação do Resultado Final; b)18

Preenchimento das vagas remanescentes do processo eleitoral - Edital 18/2020: 1 vaga discente; 119

vaga docente; 1 vaga técnico-administrativo em educação; 3. Comissão Eleitoral ad hoc definida20

na 8ª Sessão Ordinária: a) Incluir o processo eleitoral complementar preenchimento das vagas21

remanescentes da Comissão de Assistência Estudantil - COAE - Edital nº 18/2020; b) Aprovar a22
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designação dos nomes para compor a Comissão eleitoral ad hoc; 4. Resolução nº23

04/CONCAMP/POA/IFRS - Calendário de Reuniões do CONCAMP 2020 : a) Período de recesso do24

Conselho do Campus nos termos do artigo 104 do Regimento Interno do CONCAMP; b) incluir no25

calendário a primeira sessão ordinária do CONCAMP 2021; 5. Assuntos Gerais. EXPEDIENTE: A26

Presidente Substituta do Conselho, Karin Tallini, iniciou o expediente solicitando a retirada do item27

nº 04 da pauta, a respeito do recesso do CONCAMP, devido à definição do início do segundo ciclo28

estar aguardando sessão extraordinária do CONSUP para ocorrer. Com isso, encaminhou que esse29

item seja transferido para a pauta da sessão de dezembro, após deliberação do CONSUP sobre o30

assunto. O conselheiro André, concordou com a proposta de retirar o item nº 04 da pauta. A31

Presidente Substituta do Conselho, Karin Tallini, questionou se todos estavam esclarecido ou se32

haveria alguma defesa contrária. Nada havendo, encaminhou a votação. EM VOTAÇÃO: Retirada33

do item nº 4. da pauta: Resolução nº 04/CONCAMP/POA/IFRS - Calendário de Reuniões do34

CONCAMP 2020: a) Período de recesso do Conselho do Campus nos termos do artigo 104 do35

Regimento Interno do CONCAMP; b) incluir na convocação a primeira sessão ordinária do36

CONCAMP 2021. (10 a favor - 00 contra - 01 abstenção) Aprovado por maioria. O conselheiro37

André, explicou que, conforme Resolução nº 30/2020-CONSUP/IFRS, a questão do novo ciclo38

deveria ser precedida de uma avaliação do primeiro ciclo da atividades pedagógicas não39

presenciais (APNP), iniciado em setembro/2020, e que havia diferença entre os campi no número40

de semanas da atividade. Esclareceu que não concordava com a avaliação do ciclo como seria feita,41

e que deveria aguarda-ser o encerramento do mesmo em dezembro para ocorrer a avaliação.42

Enfatizou que o CONCAMP deveria endossar o debatido em reunião dos Coordenadores de Curso e43

Áreas Acadêmicas com a Direção-geral e Diretoria de Ensino, em que um segundo ciclo iniciasse44

somente em início de fevereiro de 2021. Encaminhou em regime de urgência a apreciação para45

que não ocorresse APNP no mês de janeiro de 2021, inclusive por questão de saúde mental da46

comunidade, entendendo como importante esse recesso. Esclareceu ao conselheiro Pablo, que a47

decisão do CONSUP, por hierarquia se sobrepõe ao CONCAMP, e o que estaria propondo seria uma48

manifestação prévia ao CONSUP, defendendo o início do segundo ciclo para o início de fevereiro,49

chancelando, assim, a deliberação pelos Coordenadores de Curso. Solicitou em regime de urgência,50

uma manifestação ao CONSUP, endossando o debatido em reunião dos Coordenadores de Curso e51

Áreas Acadêmicas com a Direção-geral e Diretoria de Ensino, em que um segundo ciclo iniciasse52

somente em início de fevereiro de 2021. A Presidente Substituta do Conselho, Karin Tallini,53
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questionou se haveria alguma defesa contrária ou se todos estavam esclarecidos . Nada havendo,54

encaminhou a votação. EM VOTAÇÃO: Ingressar na pauta a apreciação para não realizar atividades55

pedagógicas não presenciais (APNP) no mês de janeiro/2021, enviando manifestação prévia ao56

CONSUP. (10 a favor - 00 contra - 01 abstenção) Aprovado por maioria para ingresso em regime57

de urgência. ORDEM DO DIA: Passou-se a apreciação ao item 1º da pauta: 1. Aprovação das atas58

da seguinte sessão: a) Sessão Ordinária nº 08/2020. A Presidente Substituta do Conselho, Karin59

Tallini, encaminhou a aprovação da ata, abrindo a palavra aos conselheiros. A secretaria Iara,60

esclareceu à conselheira Juliana, que foi feita a correção solicitada por e-mail. A Presidente61

Substituta do Conselho, Karin Tallini, questionou se haveria alguma defesa contrária, manifestação62

ou pedido de esclarecimento . Nada havendo, encaminhou a votação. Conferido o quorum,63

estavam presentes onze conselheiros. EM VOTAÇÃO: Aprovação da ata da Sessão Ordinária nº64

08/2020. (09 a favor - 00 contra - 01 abstenção) Conselheiro Leonardo de Carvalho Chimendes:65

abstenção por falha na conexão. Aprovado por maioria. Passou-se a apreciação do regime de66

urgência: Não realizar atividades pedagógicas não presenciais (APNP) no mês de janeiro/2021,67

enviando manifestação prévia ao CONSUP. O conselheiro André, argumentou ser fundamental a68

avaliação do primeiro ciclo sem precipitação. A comunidade do IFRS ainda não debateu e avaliou a69

qualidade do processo de ensino aprendizagem nas APNP, o que é muito importante que ocorresse.70

Outra questão é, qual atenção a ser dada aos alunos que não tiveram acesso a APNP, apesar de71

todo o esforço feito pela instituição para isso (entrega de tablet, chip). Considerou ineficiente uma72

avaliação precoce, sem ter sido consolidado todas as etapas e concluído o ciclo. Encaminhou73

indicar ao CONSUP a opinião majoritária do campus Porto Alegre, com recesso necessário ao74

descanso no mês de janeiro, iniciando o novo ciclo em fevereiro. Esclarecida, a Presidente75

Substituta do Conselho, Karin Tallini, considerou a exposição do conselheiro André: que os76

coordenadores de curso e de área deliberaram de iniciar o 2º ciclo em início de fevereiro. Abriu a77

palavra aos conselheiros. A conselheira Juliana esclareceu que seria um manifesto de apoio a78

decisão dos Coordenadores de Curso e Área do campus ao CONSUP. O conselheiro André,79

encaminhou uma “indicação ao CONSUP do novo ciclo em início de fevereiro/2021”, e que o80

CONCAMP chamasse para si essa indicação. A Presidente Substituta do Conselho, Karin Tallini,81

questionou se haveria alguma defesa contrária, manifestação ou pedido de esclarecimento. Nada82

havendo, encaminhou a votação. Conferido o quorum, estavam presentes onze conselheiros. EM83

VOTAÇÃO: O Conselho do Campus Porto Alegre (CONCAMP) indica ao Conselho Superior do IFRS84
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(CONSUP) que avalie a possibilidade de iniciar um novo ciclo de atividades pedagógicas não85

presenciais(APNP) no início de fevereiro de 2021. (10 a favor - 00 contra - 01 abstenção) Aprovado86

por maioria. Passou-se a apreciação ao item 2º da pauta: 2. Processo nº 23368.000793.2020-55 -87

Processo Eleitoral da Comissão de Assistência Estudantil - COAE - Edital nº 18/2020: a)88

Homologação do Resultado Final; b) Preenchimento das vagas remanescentes do processo89

eleitoral - Edital 18/2020: 1 vaga discente; 1 vaga docente; 1 vaga técnico-administrativo em90

educação. O conselheiro André, membro da Comissão Eleitoral ad hoc, esclareceu que a Comissão91

de Assistência Estudantil tinha duas vagas por segmento, sendo que no segmento discente, uma92

vaga para o curso técnico e uma vaga para curso superior. Houve uma novidade no cronograma,93

um prazo para que a comunidade pudesse fazer algum adendo ou apontamento ao mesmo. Foi94

recebido apontamentos pertinentes que propiciou a correção de itens do edital. Houve apenas95

uma chapa inscrita para os segmentos docente e técnico-administrativos em educação (TAE), e96

duas chapas no segmento discentes (ambas do curso técnico), porém uma candidata estava no seu97

segundo mandato, sendo isso uma vedação prevista no Regimento Complementar do Campus98

Porto Alegre, tendo sido homologado apenas uma chapa de cada segmento. Com isso, ficou uma99

vaga remanescente em cada segmento, sendo que no discente, exclusiva de aluno do curso100

superior. A Presidente Substituta do Conselho, Karin Tallini, questionou se haveria alguma defesa101

contrária, manifestação ou pedido de esclarecimento. Nada havendo, encaminhou a votação.102

Conferido o quorum, estavam presentes onze conselheiros. EM VOTAÇÃO: Homologação do103

Resultado Final do Processo Eleitoral da Comissão de Assistência Estudantil - COAE - Edital nº104

18/2020 - Processo nº 23368.000793.2020-55. (07 a favor - 01 contra - 00 abstenção) Os105

Conselheiros André Rosa Martins e Ana Caroline Lopes da Cruz: impedidos de votar por serem da106

Comissão Eleitoral ad hoc. Aprovado por maioria. O conselheiro André, esclareceu que a107

conselheira Juliana lembrou que nos termos da Resolução nº 28/2017/CONCAMP/IFRS, as vagas108

devem ser preenchidas por assembleia do segmento, convocada pela Direção-geral do campus,109

não sendo competência do conselho deliberar sobre isso. Informou que não há impedimento para110

as assembleias online. Caso a assembleia não defina o nome, seria competência do Diretor-geral a111

indicação para as vagas remanescentes, com prazo de dez dias da homologação do resultado final.112

A Presidente Substituta do Conselho, Karin Tallini, fazendo a leitura do art. 7º da Resolução nº113

28/2017/CONCAMP/IFRS: “Não havendo inscrição do número mínimo de chapas para o número de114

vagas, o segmento poderá indicar representante através de Assembleia que deverá ser realizada115
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em até 10 (dez) dias úteis após a homologação final da eleição. Parágrafo único: A assembleia de116

que trata o caput será convocada pela Direção-Geral e coordenada pela Coordenação de117

Assistência Estudantil, confirmando os esclarecimentos feitos pelos conselheiros André e Juliana,118

retirando, assim, a discussão da letra “b” do item 3 da pauta (Preenchimento das vagas119

remanescentes do processo eleitoral - Edital 18/2020), por perda de objeto. Passou-se a120

apreciação ao item 3º da pauta: 3. Comissão Eleitoral ad hoc definida na 8ª Sessão Ordinária: b)121

Aprovar a designação dos nomes para compor a Comissão eleitoral ad hoc. A Presidente Substituta122

do Conselho, Karin Tallini informou que colocaram-se a disposição para compor a comissão123

eleitoral ad hoc: Charles de Jesus da Silva Netto (discente) e Marcelo Augusto Rauh Schmitt124

(docente), faltando a indicação do segmento TAE. Abriu a palavra aos conselheiros. Esclareceu que125

a comissão conduziria os processos eleitorais: Complementar das Comissões Permanentes do126

Campus Porto Alegre (CAGE, CGAE, CAGPPI) e composição da Comissão Eleitoral Permanente do127

Campus Porto Alegre. A conselheira Martha colocou-se a disposição para o segmento TAE. O128

conselheiro André, esclareceu que para o processo eleitoral da Comissão Permanente de Pessoal129

Docente (CPPD), a comissão precisaria ser composta por três docentes, e encaminhou que após130

essa votação, fosse feito a designação da comissão para conduzir o processo eleitoral de131

recomposição da CPPD. A Presidente Substituta do Conselho, Karin Tallini, questionou se haveria132

alguma defesa contrária, manifestação ou pedido de esclarecimento. Nada havendo, encaminhou a133

votação. Conferido o quorum, estavam presentes onze conselheiros. EM VOTAÇÃO: Aprovar a134

designação dos nomes para compor a Comissão Eleitoral ad hoc para conduzir os processos135

eleitorais: Complementar das Comissões Permanentes do Campus Porto Alegre e composição da136

Comissão Eleitoral Permanente do Campus Porto Alegre: Charles de Jesus da Silva Netto (discente),137

Marcelo Augusto Rauh Schmitt (docente) e Martha Helena Weizenmann(TAE). (10 a favor - 00138

contra - 01 abstenção) Aprovado por maioria. A Presidente Substituta do Conselho, Karin Tallini,139

abriu para compor a comissão eleitoral ad hoc para conduzir o processo de recomposição da CPPD,140

já tendo a disposição o nome do professor Marcelo Augusto Rauh Schmitt. Abriu a palavra aos141

conselheiros para completar a comissão. O conselheiro André colocou-se a disposição para compor142

a comissão eleitoral, e sugeriu a Direção-geral do campus designar ad referendum o terceiro nome.143

A Presidente Substituta do Conselho, Karin Tallini, esclareceu que não seria uma questão apenas144

da gestão, mas enfatizou a importância de não restrigir a indicação pela gestão, mas de cada145

segmento definir seus representantes, que cada segmento chamasse para si essa responsabilidade146
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da indicação e da paridade. Sugeriu repetir o processo definido na reunião anterior, com a147

Secretaria do CONCAMP enviar e-mail aos docentes, e os conselheiros docentes contarem seus148

pares para fazer a indicação do nome. A Presidente Substituta do Conselho, Karin Tallini,149

questionou se haveria alguma defesa contrária, manifestação ou pedido de esclarecimento. Nada150

havendo, encaminhou a votação. Conferido o quorum, estavam presentes onze conselheiros. EM151

VOTAÇÃO: Aprovar a designação dos nomes para compor a Comissão Eleitoral ad hoc para152

conduzir o processo eleitoral de recomposição da Comissão Permanente de Pessoal Docente153

(CPPD): André Rosa Martins e Marcelo Augusto Rauh Schmitt; Designar a Secretaria do CONCAMP154

o envio de convite ao e-mail institucional dos docentes; responsabilizar os Conselheiros a contatar155

seu respectivo segmento para incentivar as inscrições. (11 a favor - 00 contra - 00 abstenção)156

Aprovado por unanimidade. Passou-se a ao item 5º da pauta: 5. Assuntos Gerais. A Presidente157

Substituta do Conselho, Karin Tallini abriu a palavra aos conselheiros. A conselheira Elizabete158

trouxe ao Conselho, o descontentamento de muitos alunos em relação as APNP, por não haver159

obrigatoriedade de gravação de vídeos aulas que permitisse ao aluno assistir as aulas fora do160

horário dos web encontros. Esclareceu que essa insatisfação já havia sido colocada na reunião161

entre a Direção de Ensino e o Grêmio Estudantil e lideres dos alunos, sobre a dificuldade de não162

haver aulas gravadas. O conselheiro André, reconhecendo que essa problemática trazida pelos163

alunos é bem intencionada e expressando afetuosamente seu respeito sobre essa insatisfação,164

esclareceu que a exposição de imagem é muito complicada para os professores, devido a165

conjuntura do momento atual, pelo fortalecimento do fascismo no país e no mundo. Questões166

como a escola sem partido progredindo, ataques aos docentes, citando colocações divulgadas167

como “o que os professores fazem pelo país? ”, tornariam muito complicado essas imagens na168

internet, até pelo risco de adulteração. Mesmo no ensino presencial as gravações não eram169

permitidas, e ao perder uma aula o aluno buscava o professor para melhor compreensão de um170

tópico de aula. Referiu entender que a situação é a mesma nas APNPs, e que, como docente171

estaria disponível da mesma forma para atendimento ao aluno. Discordou fraternalmente da172

solicitação, colocando que não permitiria e não faria gravação de aula em razão do exposto. Um173

outro tema, foi sobre as eleições do ANDES - Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições do174

Ensino Superior, no qual a chapa 1 - unidade para lutar, da qual participou, foi vencedora em nível175

nacional. Enfatizou a importância do mesmo, com mais de treze mil docentes votantes, sendo,176

ainda, o maior do país dentre os sindicatos nas instituições de ensino públicas com cerca de177



7

Ata nº 09/2020 Reunião Ordinária do CONCAMP - Página 7 de 8

setenta mil filiados. Nada mais a ser tratado, a Presidente Susbtituta do Conselho de Campus do178

IFRS – Campus Porto Alegre, Karin Tallini, agradecendo a presença de todos os conselheiros, as179

contribuições recebidas e as interpretes de libras, declarou encerrada a sessão. E, para constar, eu,180

Iara Elisabeth Schneider, Secretária do Conselho de Campus, lavrei a presente ata, que, após lida e181

aprovada, será assinada por mim e pelos presentes. O teor completo da plenária encontra-se em182

gravação de vídeo a disposição no canal do YouTube: Secretaria do CONCAMP IFRS-POA. Segue183

anexo a ata, a Carta dos Discentes à Direção do Campus Porto Alegre do IFRS. Porto Alegre, nove184

dias do mês de novembro de dois mil e 2020.185

Karin Tallini, __________________________________________________________________

(Presidente Susbtituta)

Iara Elisabeth Schneider _________________________________________________________

(Secretária)

Ana Caroline Lopes da Cruz (titular) _______________________________________________

André Rosa Martins (titular) _____________________________________________________

Cássio Silva Moreira (titular) _____________________________________________________

Cristine Stella Thomas (titular) __________________________________________________

Elizabete Machado de Figueiredo (titular) ___________________________________________

Juliana Schmitt de Nonohay (titular) ______________________________________________

Leonardo De Carvalho Chimendes (titular) _________________________________________

Martha Helena Weizenmann (titular) _____________________________________________

Antônio Claito Dias de Oliveira (suplente) _________________________________________

Pablo Alberto Lanzoni (titular) ___________________________________________________

Tiane Pacheco Lovatel (titular) ___________________________________________________

Maristela de Godoy (suplente e intérprete de libras) __________________________________
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Ana Beatriz Seitz (intérprete de libras) ______________________________________________

Caroline Kruse Ramos (Chefe de Gabinete) _________________________________________

* A via original encontra-se arquivada na Secretaria do CONCAMP.

Ata aprovada na 10ª Reunião Ordinária de 07 de dezembro de 2020.


