
ATA Nº 02/2020
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA – CONCAMPUS

IFC CAMPUS RIO DO SUL
21/05/2020

Aos vinte e um dias do mês de maio de dois mil e vinte, às quatorze horas, reuniram-se por
meio  de  webconferência, os  membros  do  CONCAMPUS  titulares André  Kuhn  Raupp;
Adriano Becker; Fabrício Campos Masiero; Flávia Regina Hoffmann; Geovana Garcia Terra;
José Richard Hoffmann; Mara Juliana da Silva; Mário Lucio Roloff; Rachel Comachio Zago;
Ruan  Carlo  Borges  Montibeller;  e  Sigfrid  Fromming;  e  o  membros  suplentes  Gabriel
Heidemann e João Vitor Garcia,  e como convidados Felipe Estevão; Luiza Santos; Márcio
Rampelotti;  Rafael  F.  Maus;  Victor  Lacerda  e  William Leôncio  Wrubel,  para  a  segunda
reunião extraordinária de dois mil e vinte. O Diretor do  campus  e Presidente do Conselho,
André Kuhn Raupp, abriu a reunião agradecendo a presença dos participantes, e comentou,
por  meio de  um breve resumo,  sobre a  primeira reunião  extraordinária  que  foi  realizada
anteriormente,  e  apresentou  os  convidados,  em  especial  um  grupo  de  estudantes  da
Agronomia, que estão à frente de um Projeto de Criação da Empresa Júnior. Após passou para
a verificação do quorum, o qual alcançou o número de 11 (dez) membros titulares, além de 02
(dois) membros suplentes e  06 (seis) convidados,  totalizando 19 (dezenove) participantes.
Dando sequência, houve a apresentação da seguinte pauta para apreciação e discussão pelo
Conselho: 1) Aprovação da ata anterior; 2) Eleição do secretário do CONCAMPUS;3) Projeto
de criação de Empresa Júnior; 4) Resolução Ad Referendum nº 9/2020 – CONSUPER; e 5)
Assuntos gerais. Deu-se abertura aos membros para inclusão de novos assuntos na pauta. Foi
incluído pelo Presidente do CONCAMPUS, a título de comentário geral, assuntos referentes a
Gestão, voltadas a questão das Atividades de Ensino Remoto, CONSUPER, Comitê de Crise,
e  Colégio  de  Dirigentes.  A  conselheira  GEOVANA se  manifestou  quanto  as  datas  de
formaturas. Após, passou para os assuntos da pauta, começando pelo item 1, Aprovação da
ata anterior,  sendo então lida e aprovada seu conteúdo, pelos conselheiros. Após passou-se
ao item 2,  Eleição do secretário do  CONCAMPUS. Foi  apresentado pelo Presidente do
conselho, a manifestação, via e-mail, do servidor WILLIAM, para a função de secretariado.
Aberto  para  votação  quanto  ao  nome,  obteve-se  10(dez)  votos  favoráveis  dos  membros
titulares,  e  01  (uma)  abstenção.  Desta  forma,  foi  deliberado  pelo  Conselho,  o  nome do
servidor WILLIAM LEÔNCIO WRUBEL, para a função de secretariado do CONCAMPUS.
Após,  passou-se  para  o  item  3  da  pauta,  Projeto  de  criação  de  Empresa  Júnior. Foi
apresentado  pelo  servidor  ROGÉRIO  KRAUSE,  informações  sobre  a  forma/trâmites  de
criação da Empresa Júnior, e como a empresa se situa dentro do Instituto. Posteriormente foi
apresentado  pelo  discente  VICTOR LACERDA informações  do  que  é  a  Empresa  Júnior
(AGROSUL), que é a empresa que eles objetivam criar. Após a apresentação, houve resposta
a  dúvidas  e  questionamentos  realizados  pelos  membros  do  Conselho,  com  posterior
deliberação pela criação ou não da empresa. Foi deliberado, com 10  (dez) votos favoráveis e
01  (uma)  abstenção,  pela  criação  da  empresa.  Após,  passou-se  para  o  item 4  da  pauta,
Resolução Ad Referendum nº 9/2020 – CONSUPER. Referida Resolução prevê 05 (cinco)
representantes da sociedade civil. Tendo em vista que este Conselho não possui os 05 (cinco)
membros da sociedade civil em sua composição, abriu-se espaço para discussão de como o
Conselho irá proceder quanto ao caso. Para facilitar a deliberação, após discussão do caso, foi
encaminhado  pelo Presidente  as  seguintes  propostas:  Proposta  1:  Aguardar  discussão  de
alteração do regimento do CONCAMPUS para encaminhar eleições dos representantes da
sociedade  civil;  Proposta  2:  encaminhar  eleições  dos  representantes  da  sociedade  civil
dentro dos referenciais atuais da resolução 34/2019;.  Aberto para votação, alcançou-se o
quantitativo de 11 (onze) pela proposta 1, que é Aguardar discussão de alteração do regimento
do CONCAMPUS para  encaminhar  eleições dos  representantes  da sociedade civil, Após,
passou-se  para  o  item  5)  Assuntos  gerais.  Foi  informado  pelo  DEPE/Mário, atividades
desenvolvidas pela Registro Acadêmico, e pela Pesquisa e Inovação. Foi informado para a
conselheira  GEOVANA,  sobre  a  indicação pelo  campus de  03 (três)  possíveis datas  para
realização de colação virtual. Ainda seguindo, o DEPE passou informações sobre o SISAE e
Extensão.  Após  foi  exposto  sobre  o  retorno  das  Atividades  Remotas.  A  Conselheira
GEOVANA pediu  a  palavra,  e  expôs  sua  visão  sobre  a  situação  que  ela  vislumbrou  no
campus, em relação ao local da Zoo II. Sugeriu um pensamento sobre o que poderia ser feito
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para melhorar  a  infraestrutura  de  criação  de suínos e  manejo na  Zoo  II.  Em resposta,  o
Presidente informou que está sendo pensadas forma de melhor estas questões.  Contudo, o
atual  cenário  que estamos passando,  acaba dificultando algumas ações.  Após,  passou-se a
palavra  ao  DIP/Márcio,  o  qual  expôs  informações  de  atividades  realizadas  pelo DIP,  em
especial a questão das doações que o campus está realizando. Expôs sobre a ideia de, neste
ano de 2020, realizar a captação de água da chuva na Zootecnia III. Entre outras atividades
que o setor está realizando.  Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião às
16h53min, e eu, William Leôncio Wrubel, secretário deste conselho, lavro a presente ata que
será lida e, após aprovada, assinada por mim e pelo Presidente deste Conselho.
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* Original assinada e arquivada no Gabinete


