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ATA Nº 06/2018 – Reunião Extraordinária do Conselho de Campus 2018
1

Aos doze dias do mês de novembro de dois mil e dezoito, às catorze horas, no Campus Bento

2

Gonçalves do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul,

3

localizado na Avenida Osvaldo Aranha, 540, na cidade de Bento Gonçalves/RS, foi realizada a

4

sexta reunião extraordinária do Conselho do Campus do ano de 2018. A sessão foi presidida

5

pela professora Soeni Bellé, presidente do Conselho. Estiveram presentes os seguintes

6

conselheiros: representantes discentes – Christian Casanova Klima (titular), Gabriel Zanon

7

(titular) e Giancarlo Dal’ Mas Tarso (titular); representantes docentes – Alexandre Gomes Ribeiro

8

(titular), Isadora Finoketti Malicheski (titular) e Leonardo Cury da Silva (titular); representantes

9

técnico-administrativos – Leandro Rocha Vieira (titular), Leonardo Alvarenga Pereira (titular) e

10

Raquel Fronza Scotton (titular). Também estiveram presentes o Diretor de Ensino, professor

11

Rubilar Simões Junior, e a Coordenadora de Gestão de Pessoas, administradora Cláudia

12

Lorenzon, que foram convidados a se manifestarem. Secretariou a reunião a servidora Sandra

13

Nicolli Piovesana. Pauta da reunião: 1. Apreciação do Calendário Acadêmico 2019, do Campus

14

Bento Gonçalves do IFRS. Expediente. A conselheira Raquel Fronza Scotton, em nome dos

15

representantes técnico-administrativos, propôs que fosse incluída na pauta a solicitação de

16

alteração do Calendário Acadêmico 2018, considerando o dia vinte e quatro de dezembro como

17

recesso. A inclusão foi aprovada por unanimidade. Ordem do dia: 1. Solicitação de alteração

18

do Calendário Acadêmico 2018, do Campus Bento Gonçalves, considerando o dia vinte e

19

quatro de dezembro como recesso. A proposta foi aprovada por todos os conselheiros.

20

2. Apreciação do Calendário Acadêmico 2019, do Campus Bento Gonçalves do IFRS. A

21

pedido da presidente do Conselho do Campus, professora Soeni Bellé, o Diretor de Ensino,

22

professor Rubilar Simões Junior, esclareceu como aconteceu o processo de construção do

23

Calendário Acadêmico 2019 e fez uma breve explanação da proposta que estava sendo

24

apresentada ao Conselho. Em seguida, o conselheiro Alexandre Gomes Ribeiro questionou o

25

período constante como “férias docentes” no mês de julho, o qual iniciaria num sábado. O

26

conselheiro Leandro Rocha Vieira sugeriu que, tendo em vista que o período legal de férias

27

docentes é de 45 dias, que constasse no calendário acadêmico uma observação de que o

28

período destacado como férias refere-se aquele em que pode ser realizado o agendamento, não

29

se tratando de dias efetivos de gozo, e que tal informação seja acrescentada como observação
1
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30

no calendário. Após esclarecimentos por parte da Coordenadora de Gestão de Pessoas, Cláudia

31

Lorenzon, e discussão entre os conselheiros, ficou definido por unanimidade que no mês de julho

32

o período de férias docentes deve constar no calendário acadêmico 2019 como sendo de 15 a

33

28. Na sequência, o conselheiro Gabriel Zanon propôs que o dia 28 de outubro, que consta no

34

calendário como recesso pelo dia do servidor público, passe a ser considerado dia letivo e, com

35

isso, seja reduzido um sábado letivo no segundo semestre. O conselheiro Leandro Rocha Vieira,

36

por sua vez, fez uma contraproposta: que seja mantido o dia 28 de outubro como recesso e que

37

se aguarde a definição do MPDG (Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão) e da

38

Reitoria com relação a essa data. Em regime de votação: a contraproposta – manutenção do dia

39

28 de outubro como recesso – foi aprovada por oito votos favoráveis e um voto contrário. O

40

conselheiro Leonardo Alvarenga Pereira apresentou uma proposta do segmento técnico-

41

administrativo: considerar o dia 14 de junho (sexta-feira) como recesso, em função do feriado

42

municipal de 13 de junho (quinta-feira). Após discussão, a proposta foi colocada em regime de

43

votação e foi aprovada por cinco votos favoráveis e quatro votos contrários. Em seguida, foram

44

apresentadas pelos representantes técnico-administrativos duas propostas para recuperação do

45

dia 14 de junho: a) acréscimo de um sábado letivo no primeiro semestre; e b) redução de um dia

46

na Formação Pedagógica – acontecendo apenas no dia 11/02, com início das aulas no dia 12/02.

47

Em regime de votação: a) proposta rejeitada por unanimidade, e b) proposta aprovada com seis

48

votos favoráveis e três abstenções. Nada mais havendo a tratar, a presidente do Conselho do

49

Campus agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião, às catorze horas e

50

cinquenta e cinco minutos. Encerro, assim, esta ata, que será assinada por mim e pelos demais

51

presentes.
Sandra Nicolli Piovesana ______________________________________________________
Soeni Bellé _________________________________________________________________
Alexandre Gomes Ribeiro ______________________________________________________
Christian Casanova Klima ______________________________________________________
Gabriel Zanon _______________________________________________________________
Giancarlo Dal’ Mas Tarso _______________________________________________________
Isadora Finoketti Malicheski ____________________________________________________
Leandro Rocha Vieira _________________________________________________________
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Leonardo Alvarenga Pereira ____________________________________________________
Leonardo Cury da Silva ________________________________________________________
Raquel Fronza Scotton _________________________________________________________

3

