
ATA Nº 04/2020
2ª REUNIÃO ORDINÁRIA – CONCAMPUS

IFC CAMPUS RIO DO SUL
23/11/2020

Aos vinte e três dias do mês de novembro de dois mil e vinte, às treze horas e trinta minutos,
reuniram-se por meio de  webconferência,  com uso da plataforma google meet, os membros
titulares do CONCAMPUS André Kuhn Raupp; Adriano Becker; Fabrício Campos Masiero;
Geovana Garcia Terra; Mara Juliana da Silva; Rachel Comachio Zago; Ruan Carlo Borges
Montibeller; e Sigfrid Fromming; e os membros suplentes Isabel Cristina Müller; João Vitor
Garcia  e  Robinson  Jardel  Pires  de  Oliveira,  e  como  convidados  Fábio  Poffo  e  Márcio
Rampelotti, para a terceira reunião, segunda reunião ordinária 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 registrou a justificativa de ausência na reunião do Conselheiro
Mário Lucio Roloff, em razão deste estar em uma convocação dos Diretores de Ensino junto a
Retoria, tratando e acompanhando assuntos pertinentes aquela reunião, e assim tendo como
substituta nesta reunião, a Conselheira Isabel Cristina Müller. Em razão de ponto de pauta
referir-se a questão voltada a relatos das ações de Direção e Gestão,  foram convidados os
servidores Fábio Poffo e Márcio Rampelotti. O Conselheiro João Vitor estará substituindo a
Conselheira Flávia Regina Hoffmann. Realizada as considerações, foi apresentada a seguinte
pauta  para  apreciação  e  discussão  pelo  Conselho:  1)  Aprovação  da  ata  anterior  (Ata  nº
03/2020  de  29/06/2020);  2)  Diretrizes  básicas  para  realização  de  pesquisa  e  extensão
(proposição: Professor Fabrício), dividindo-se em 2.1) Atividades no Campus; 2.2) Atividades
fora do Campus;  2.3) Custeio de projetos; 3) Alterações no Calendário Acadêmico 2020; 4)
Calendário Acadêmico 2021; 5) Relato das ações de Gestão (DG, DAP, DEPE, DIP); e 6)
Assuntos Gerais. Deu-se abertura aos membros, para inclusão de novos assuntos na pauta. Foi
solicitado pelo Conselheiro JOÃO VITOR, a inclusão de 02 (dois) assuntos. Um voltado a
questão de e-mail acadêmico/estudantil; e outro referente a Professores que não começaram a
lecionar suas aulas neste período de ensino a distância.  Já o  Conselheiro Sigfrid solicitou
informações referentes a ideia de colocar os cursos de Qualificação Profissional em página
separada, no caso, em um link no site do campus. Realizada as inclusões dos novos assuntos
em pauta,  deu-se início a  pauta,  começando pela  1)  Aprovação da ata anterior (Ata nº
03/2020 de 29/06/2020), a qual foi enviada por e-mail para análise pelos Conselheiros, e que
agora é posta para aprovação. A ata qual foi aprovada com 09 (nove) votos a favor, e 01 (uma)
abstenção. Após,  passou-se ao próximo assunto da pauta, referente a 2) Diretrizes básicas
para realização de pesquisa e extensão (proposição: Professor Fabrício), dividindo-se em
2.1) Atividades no Campus; 2.2) Atividades fora do Campus; 2.3) Custeio de projetos. Foi
aberta a palavra ao Conselheiro Fabrício, para contextualização do assunto, o qual expôs que
a  proposta  do  assunto  é  deixar  algumas  demandas  regradas/documentas,  para  que  todos
conseguiam realizar, saber à quem procurar para realização de certas demandas, no sentido da
existência de um documento norteador de ações voltadas a questão de projetos voltadas a
pesquisa  e  extensão,  além  do  ensino.  O  que  pretende-se,  é  a  criação  de  um
documento/regramento  que  norteie  as  atividades  de  pesquisa  e  extensão,  principalmente
referente a solicitação de serviço para realização do projeto,  e  outra voltada a questão do
custeio para o andamento do projeto.  Outro ponto é relacionado ao que pode ou não ser
realizado dentro e/ou fora do campus, em relação a pesquisa e extensão, tendo em vista esse
momento  de  pandemia.   O  Conselheiro  aproveitou,  também,  para  conversar  sobre  o
organograma, referente ao ensino pesquisa e extensão. Foi informando pelo Presidente/André,
começando  pela  questão  do  organograma,  que  no  novo  organograma  Institucional,  à
Coordenação de Pesquisa é  uma Coordenação  vinculada  à Direção  de Ensino Pesquisa  e
Extensão  –  DEPE,  e  vinculado  ao  DEPE,  tem-se  a  Coordenação  Geral  de  Ensino,
Coordenação de Pesquisa, e Coordenação de Extensão. O fato de hierarquicamente ela estar
vinculado ao DEPE, do ponto de vista da atuação e da interação no campus, naturalmente não
significa que ela não venha a dialogar,  e  que não seja necessária  a  interação com outras
Coordenações e/ou Direções que integram o organograma do campus.  Nesse sentido, uma
Direção que efetivamente ela vai dialogar, é a Direção de Infraestrutura e Produção, a qual é
Coordenada pelo servidor Márcio Rampelotti. Quanto ao fato do que pode ou não ser feito, as
linhas gerais são definidas pelo Comitê de Crise do IFC, o qual, desdo início, tem discutido o
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que é possível, o que é pertinente desenvolver dentro do contexto do trabalho remoto, e dentro
desta perspectiva surge o referencial de atividades essenciais,  tanto em relação à pesquisa
quanto extensão. No âmbito da pesquisa, os projetos que vão sofrer perdas irreparáveis, de
continuidade, que estão vinculados a determinada época do ano para implantação e execução
e que podem serem enquadrados como essenciais, acabam entrando nesse rol de exceções que
passa a ser permitidos e desenvolvidos no âmbito do  campus. Contudo, para que isso seja
possível,  deve  haver  a  manifestação  por  parte  do  Coordenador  do  Projeto,  perante  a
Coordenação  de  Pesquisa,  manifestando  a  existência  da  demanda  e  referencial,  e  a
Coordenação de Pesquisa,  em atenção as normativas do Comitê de Crise,  ponderando se a
atividade  se  enquadra como essencial  ou não,  e  em diálogo  com a  Direção  do  campus,
encaminha parecer  para o  Coordenado do Projeto,  autorizando a entrada no  campus, e  o
desenvolvimento das atividades vinculadas ao projeto. De modo geral, é neste sentido que as
atividades de pesquisa no âmbito do campus têm sido tratadas e encaminhadas. Do ponto de
vista  da Extensão, a  lógica,  de certa  forma,  é  semelhante.  Se for identificado projetos de
Extensão que assumam esse caráter  de essencialidade, que a não continuidade do projeto
venha a comprometer ações futuras, poderá ser trabalhado arranjos que levem a realização
desta  atividade.  Contudo,  busca-se  valorizar  o  desenvolvimento  de  atividades  na  forma
remota. Dessa forma, como ponto de partida, o  Coordenador do Projeto manifesta a demanda
para o Coordenador de Extensão ou Pesquisa, que vai dialogar com o Coordenador do Projeto
e com a Direção-Geral do campus que, a luz dos referenciais das notas do Comitê de Crise,
avalia  a essencialidade da atividade ou não. Já,  no tocante a  solicitação de serviços e em
relação  a  recurso  de  custeio  para  projetos  de  pesquisa  e  extensão,  esse  foi  um assunto
dialogado a um tempo atrás,  momento em que foi  pensando o mapeamento,  a  partir  dos
projetos de Extensão e Pesquisa cadastrados, quais são as demandas de custeios para que, via
Coordenação de Produção, e Direção de Infraestrutura e Produção, possa serem encaminhadas
as compras dos insumos, com antecedência e a partir do aval das Coordenações e Direção-
Geral,  e  mesmo estabelecer  um calendário  de  serviço,  para  evitar  situações  atípicas  que
possam vir a atrapalhar o auxílio solicitado para o projeto. O Conselheiro Robinson comentou
sobre a questão da disciplina de iniciação científica, se não seria o caso de tê-la cancelado,
assim como aconteceu com as disciplinas de PPO(s), tendo em vista as restrições de entradas
no campus. Ou então, a criação de protocolos de cuidados e prevenção que venham a permitir
a realização de algumas atividades práticas. Dando sequência a reunião, a Conselheira Isabel
contextualizou a fala  do Conselheiro Robinson,  expondo que as PPO(s) não haviam sido
canceladas. No início haviam ficado suspensas, e posteriormente ficou a cargo de cada curso,
dentro de suas particularidades, organizar a oferta ou não da PPO. Já em relação a Iniciação
Científica, a ideia era que, dentro da realidade de cada projeto, adaptá-las para as AER(s), as
que fossem possíveis. As que não forem, serão terminadas em outro momento. Já, em relação
as Bolsistas, alguns trabalhos estão sendo desenvolvidos no campus, tendo em vista a análise
da  essencialidade.  Por  final,  a  Conselheira  informou  que  concorda  com  o  Conselheiro
Robinson,  em relação a realização das atividades.  Porém,  as atividades devem ocorrer de
forma segura. Já o DIP/Márcio, informou que em relação a Pesquisa e Extensão, o DIP tentou
manter um contato estreito entre as equipes. Já,  em relação as atividades no  campus, estas
estão acontecendo com o auxílio de 08 (oito) bolsistas, que são alunos da Agronomia, os quais
são responsáveis pela manutenção de toda SEDE. Outro ponto interessante a ser mencionado,
é que muitos projetos se desenvolveram neste momento de pandemia, os quais tinham certa
essencialidade.  Já outros projetos  foram,  em comum acordo  com o  Professor  do Projeto,
deixado para ocorrer no ano que vem (2021), quando as coisas melhorem. Porém, se tem o
entendimento de que em alguns casos,  os projetos poderiam continuar, e até seria melhor,
respeitando todos os protocolos  de isolamento,  que alguns alunos viessem para  ajudar os
bolsistas no desenvolvimento dos projetos. O DIP informou que não é contra, em alguns casos
em que há a essencialidade, respeitada as normas de segurança, previamente agendado o dia,
com limite de pessoas,  e  se o projeto é  essencial,  o DIP é favorável  com a ideia de dar
continuidade ao projeto. Após, a palavra voltou ao Conselheiro Fabrício, o qual sugeriu que as
Coordenações poderiam centralizar as informações e regrar essa essencialidade. Sugeriu o
envio  de  um  e-mail, uma  explicação  aos  servidores,  viabilizando  a  proposta  de  realizar
atividades de pesquisa dentro do campus ou não, informando os passos/trâmites necessários,
buscando evitar que todos cheguem no mesmo dia e horário para realização da atividade. Por
final, parabenizou as Coordenações pelo empenho nas realizações atividades no decorrer do
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ano. O Presidente/André agradeceu a parabenização, e aproveitou para comentar que a Gestão
tem buscado ter esse olhar do cuidado e de zelo, mas por outro lado também sem assumir a
perspectiva de proibição, de autoritarismo. Quanto aos regramento de cuidados, temos o Plano
de Contingência do IFC, que tratam destes cuidados. Feita as exposições, o Presidente/André
sugeriu como encaminhamento, buscar sistematizar todos as informações trazidas nas notas
do Comitê relacionadas a Pesquisa e  Extensão, para compartilhamento novamente com os
servidores. Aberta para votação, obteve-se 09 (nove) votos a favor, e 01 (uma) abstenção. Foi
sugerido  a  construção  de  um  regramento  normativo  mais  claro,  em  relação  ao  fluxo,
procedimentos  e  interação,  a  qual  será  realizada por  meio  de  uma  Comissão a qual  será
formada.  Após,  passou-se  ao  próxino  assunto,  3)  Alterações  no  Calendário  Acadêmico
2020. A Conselheira  Isabel/CGE  realizou  uma  breve  apresentação  do  calendário  2020,
destacando as datas que sofreram alterações, em especial as datas de início e encerramento
dos semestres, em razão do cenário vivenciado. Após, foi aberta palavra para manifestações
pelos interessados, sendo que o Conselheiro Robinson manifestou-se favorável a aprovação,
em razão de outros debates já  ocorridos anteriormente.  Não restando mais manifestações,
passou para deliberação sobre a aprovação ou não do calendário, sendo então o calendário
aprovado com  07 (sete) votos a favor e 02 (duas) abstenções. Após, passou-se ao próximo
assunto, 4) Calendário Acadêmico 2021. A Conselheira Isabel/CGE apresentou a proposta de
calendário  2021,  o  qual  é  pretendido  fechar  com  os  Coordenadores  de  Curso.  Após
explanações sobre o calendário, abriu-se para debate pelos conselheiros. O Presidente/André
registrou que o objetivo de trazer  este  ponto de pauta,  é  apresentar  aos  conselheiros  um
referencial  dos  encaminhamentos  dado  ao  novo caldário  acadêmica,  e  em que  fase  está.
Aberta a palavra,  o Conselheiro Robinson manifestou a ideia de criação de um calendário
único. A Conselheira CGE/Isabel informou que os dias de flexibilidade é para cada campus.
Mas tem o calendário institucional, e será tentando fazê-lo o mais unificado possível. Outra
preocupação apontada pelo Conselheiro Robinson refere-se a estrutura para os alunos ficarem,
no caso, o alojamento. O Conselheiro João Vitor manifestou concordância do uso dos sábados
com  atividades  remotas,  para  fechamento  dos  dias  letivos.  O  convidado  Fábio/SISAE
aproveitou para informar que o campus não possui estrutura para manter o aluno no final de
semana,  no  internato.  A  Conselheira  Rachel  manifestou  como  interessante  e  válida,  a
realização  de  atividades  no  formato  hibrido,  para  pôr  o  calendário  na  normalidade.  O
Conselheiro  Sigfrid,  sugeriu  a  possibilidade  de  algumas  disciplinas  serem  ofertadas  a
distância,  e  com isso o calendário poderia ser  ajeitado de tal  maneira que os alunos não
precisem ficar a semana inteira no alojamento, no intuito de evitar a aglomeração, e podendo
ocorrendo a  realização  das  atividades  letivas.  A Conselheira Isabel/CGE informou que as
sugestões foram anotas, e serão levadas aos Coordenadores de Curso. Discutida a demanda,
passou-se ao 5) Relato das ações de Gestão (DG, DAP, DEPE, DIP).  O Presidente/André
expôs  as  ações  realizadas  pelo  Direção, como  participação  em  reuniões,  e  demais
encaminhamentos dados pela Direção. Após passou-se ao DAP/Adriano, o qual expôs ações
realizadas  envolvendo  o  orçamento  do  campus, comentou  sobre  os  contratos  vigentes  e
cancelados, e comentou sobre a Reavaliação dos Bens. Após, destacou os principais Processos
Administrativos realizados pelo setor. Após, passou-se a CGE/Isabel, a qual informou sobre as
atividades realizadas pelo DEPE, informando sobre o resultado do IDEB, sendo que o campus
Rio do Sul alcançou o 3° (terceiro) melhor resultado entre os  campi do IFC, e o 6°(sexto)
entre  as  escolas  publicas  de  Santa  Catarina.  Após  apresentou  um resumo das  atividades
realizados  pelo  RACI,  SISAE,  Extensão,  Pesquisa  e  Inovação  e  Ensino.  Passando  ao
DIP/Márcio, este informou sobre as obras que estão sendo realizadas no campus, em todas as
unidades.  Informou  sobre  alguns  gastos  referente  a  ajustes  que  são  necessários  serem
realizados nas 03 (três) unidades. Por final, informou sobre a vistoria que será realizada pelos
Bombeiros,  na  unidade  Urbana,  na  data  de  amanhã  (24/11/2020).  Após,  passou-se  aos
assuntos  voltados  ao  6)  Assuntos  Gerais,  sendo  exposto  os  assuntos  apresentados  pelo
Conselheiro João Vitor,  referente ao  Professores que não começaram a lecionar suas aulas
neste período de ensino a distância. Em resposta, foi orientado o contato dos alunos com o
Coordenador do Curso, e Coordenação Geral de Ensino. Após, passou-se ao questionamento
do Conselheiro Sigfrid, referente a ideia de colocar um   link   no   site   do   campus,   para os cursos  
de Qualificação Profissional. Em resposta, foi informado que não há objeções quanto colocar
o  link,  sendo necessário, apenas, uma troca de informação entre o Conselheiro Sigfrid e o
pessoal  da TI  do  campus. Após,  passou-se  ao último assunto  da  pauta,  apresentada pelo
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Conselheiro João Vitor,  referente a possibilidade de disponibilidade de    e-mail   institucional  
para os acadêmicos. Em resposta, o Presidente/André informou que esta demanda foi pauta no
âmbito do CODIR, onde obteve-se como resposta da TI da Reitoria, no sentido de que hoje o
IFC não tem uma conta gerenciada  via google, que comportaria  o  número de  estudantes
vinculado ao IFC, e outro ponto, é referente a questão do conteúdo que vai transitar pelas
contas,  em  relação  a  responsabilidade  legal  destas  contas.  Será  buscado  maiores
esclarecimentos,  para devolutiva sobre o assunto,  ao aluno. Não havendo mais assuntos a
serem debatidos, deu-se por encerrada a reunião às 16h30min, 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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