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Aos  trinta  dias  do mês  de  abril  de dois  mil  e  vinte,  às  treze  horas  e  quarenta  minutos,
reuniram-se por meio de webconferência, os membros do CONCAMPUS André Kuhn Raupp,
Adriano Becker,  Mário Lucio Roloff, Fabrício Campos Masiero,  Flávia Regina Hoffmann,
Geovana Garcia Terra,  Isabel  Cristina Muller,  João Vitor Garcia,  José Richard Hoffmann,
Mara Juliana da Silva,  Rachel  Comachio Zago e Ruan Carlo Borges Montibeller,  e como
convidados  Márcio  Rampelotti,  e  William  Leôncio  Wrubel,  para  a  primeira  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 fez breve menção à
estrutura  de  composição  do  CONCAMPUS,  os  nomes  dos  atuais  membros  e  sobre  não
constar na Portaria 3355/2019 o nome dos representantes da sociedade civil. Na sequência,
houve a verificação do  quorum, o qual alcançou o número de 10 (dez) membros titulares,
além de  02  (dois)  membros  suplentes  e  02  (dois)  convidados,  totalizando  14  (quatorze)
participantes. Foi explicado sobre a situação atípica da reunião, a qual ocorre de forma aberta
ao  público  quando  realizada  em  uma  situação  de  normalidade.  Após  foi  apresentado  o
Regimento do CONCAMPUS, dando atenção ao art. 1º do Regimento que explica a razão do
CONCAMPUS.  Também foi  informado  que  não  houve  a  apresentação  da  ata  da  última
reunião  do  CONCAMPUS em  função  de  contratempo  momentâneo.  A  mesma  será
apresentada  na  próxima  reunião.  Após,  houve  a  apresentação  da  seguinte  pauta  para
apreciação  e  discussão:  1)  escolha  do  secretário  do  CONCAMPUS;  2)  apresentação  dos
membros do  CONCAMPUS;  3)  relato  do parecer  do procurador  e  minuta de  Portaria  ad
referendum para eleição dos representantes da Sociedade Civil no CONCAMPUS; 4) relato da
situação administrativa e operacional  do  CONCAMPUS;  5) indicação de áreas prioritárias
para  pavimentação  –  RAP 2019;  6)  assuntos  gerais.  Deu-se  abertura  aos  membros  para
inclusão  de  novos  assuntos  na pauta,  sendo incluso  então,  pela  Conselheira GEOVANA,
assunto referente a criação de área de lazer/convivência na Unidade Tecnológica. Iniciou-se
então, os assuntos da pauta. Escolha do Secretário do CONCAMPUS, com apresentação do
regimento referente as atribuições deste. O Presidente apresentou as seguintes sugestões para
deliberação  pelo  conselho:  item  1  –  Consulta  à  comunidade  sobre  interessados,  com
decisão/aprovação posterior pelo conselho; item 2 – Conselho escolhe o nome; ou item 3 –
Abstenções.  Aberto  para  votação,  obteve-se  10  (dez)  votos  pela  CONSULTA  A
COMUNIDADE,  COM  POSTERIOR  DECISÃO/APROVAÇÃO  PELO  CONSELHO.
Apresentação dos Membros do  CONCAMPUS. Cada membro presente apresentou-se aos
demais.  Relato do Parecer do Procurador e Minuta  de Portaria  ad referendum para
Eleição dos Representantes da Sociedade Civil  no  CONCAMPUS. Foi explicado que a
ausência de representantes da sociedade civil, deu-se pelo fato de que, nas eleições realizadas
no final do ano de 2019, seguiu-se a composição elencada no art. 3º da RESOLUÇÃO Nº 45
– CONSUPER/2014, a qual não previa estes representantes. Visando formas de solucionar a
pendência, pautada no Regimento do CONCAMPUS, optou-se por aguardar a publicação pela
Reitoria  de normativas sobre a  questão,  para então posteriormente  retomar o assunto no
Conselho. Relato da Situação Administrativa e Operacional do CONCAMPUS: momento
em  que  foi  exposto,  para  conhecimento  dos  membros  do  CONCAMPUS, as  atividades
desenvolvidas até o momento no campus, iniciando a fala pelo DEPE/Mário, após passou-se o
DAP/Adriano, e depois o DIP/Márcio. Houve uma explanação, pelo Diretor/Presidente, para
conhecimento  dos  membros,  sobre  as  ações  da  Gestão,  dentro  do  atual  cenário.  Na
oportunidade,  a  Conselheira  GEOVANA solicitou o  registro  de  uma sugestão  referente  a
abertura de janelas em algumas salas de aula do Bloco 'A' da unidade SEDE para ajudar na
ventilação em épocas de clima quente. Na sequência a Conselheira RACHEL questionou o
DAP, se houve significativa diminuição das despesas fixas, como água, luz e telefone, uma
vez que estamos em trabalho remoto. Em resposta, o Conselheiro Adriano informou que sim.
Houve uma significativa diminuição dos valores. Após, a Conselheira RACHEL parabenizou
o convidado Márcio pelas boas ações na questão da água e elogiou o projeto das  usinas
fotovoltaica, informando que gostaria de saber como está a produção da fazenda. Mencionou
que foi louvável as doações, e perguntou se foi pensando na questão de venda da produção.
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Em resposta, o convidado Márcio agradeceu aos elogios, e informou que houve uma boa safra
de milho, e que este ano já se está com o silo lotado de milho, e não há mais espaço para
armazenamento.  E que o milho será usado pra alimentar  os animais que estão na escola.
Também  houve  uma  boa  produção  de  silagem.  Quanto  à  venda,  manifestou  que  neste
momento  não  está  se  fazendo  este  tipo  de  operação  em  função  de  aspectos  sanitários
envolvidos  em alguns  produtos e  necessidade  de controle  financeiro,  aspectos  difíceis de
operacionalizar  no  contexto  de  trabalho  remoto.  Na  sequência,  a  Conselheira  FLÁVIA
questionou sobre como ficaria a questão da ausência, por alguns professores,  de atividade
remota, para o ensino superior. De que gostaria de saber se possui alguma previsão de como
seriam repostam estas aulas. Em resposta o Conselheiro MÁRIO informou que, quando forem
retomadas as aulas presenciais, será destinado um período de tempo para retomar o conteúdo
da atividade remota.  Áreas Prioritárias para Pavimentação – RAP 2019. Foi apresentado
ao conselho a disponibilidade de recursos para pavimentação de aproximadamente 813 m²
(oitocentos e  treze metros quadrados) correspondente a  R$ 96.406,87 (noventa e seis mil,
quatroentos e seis rais e oitenta e sete centavos). A partir desta, foram apresentadas, como
sugestão para deliberação pelo conselho, os seguintes espaços para serem pavimentados:  a)
ao redor do espaço da captação de água – 150 m² (cento e cinquenta metros quadrados); b)
Gestão ambiental – 650 m² (seiscentos e cinquenta metros quadrados); c) Agronomia Fundo
Prédio Laboratorial – 280 m² (duzentos e oitenta metros quadrados); e d) Acesso do Viveiro
–  150  m²  (cento  e  cinquenta  metros  quadrados). A  conselheira  GEOVANA  abriu
questionamento sobre qual seria a área mais emergencial. Em resposta, o Presidente sugeriu
que  seria  a  parte  da  captação  da  água.  Aberto  para  diálogo,  o  Presidente  do  Conselho
questionou se haveria sugestão de outras áreas para pavimentação, ou se, como Gestão do
campus, poderia ser pensando sobre a pavimentação das áreas mencionadas. A Conselheira
Rachel questionou convidado Márcio se realmente há garantias sobre a pavimentação da área
da captação de água, visto que área não possui uma segurança em dias de chuvas. Senhor
Márcio respondeu que a obra será acompanhada pelo engenheiro Mário e que haverá uma
condução  nos  trabalhos  de  modo  a  garantir  que  a  obra não  tenha  prejuízo  futuros.  Não
havendo  manifestação  de  outras  áreas  além  das  mencionadas,  foi  sugerido  como
encaminhamento a pavimentação de áreas menores objetivando sua conclusão (áreas:  “a”,
“c”, “d”, “e”) e, na sequência, parte da área “Gestão ambiental”. Na oportunidade, 6 (seis)
conselheiros  se  manifestaram  favoráveis  ao  encaminhamento.  Assuntos  Gerais.  A
Conselheira  GEOVANA  expôs  sobre  a  possibilidade  de  Criação  de  uma  Área  de
Lazer/Convivência na  Unidade  Tecnológica,  no  intuito  de  melhorar  a  ambiência.  Foi
reconhecida a importância da sugestão pelo Presidente do Conselho e informado que estão
sendo pensados vários espaços de lazer/convivência para os estudantes do campus e citou
como exemplos:  cozinha  nos alojamentos  da Unidade  Sede,  espaço nas proximidades  do
Prédio de Laboratórios da Agronomia, aquisição de mobiliários para estes espaços, e ações
que não demandam gastos financeiros. Dando sequência, foi informado pelo Presidente, sobre
a  Criação  de  uma  Empresa  Júnior, assunto  o  qual  será  tratado  na  próxima  reunião  do
CONCAMPUS.  Por final, com 09 (nove) votos positivos, deliberou-se pelo  ENVIO DE    E-  
MAIL   SOLICITANDO ASSUNTOS   que são julgados importantes para serem debatidos na
próxima reunião do Conselho. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião às
17h05min, 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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