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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 14/2021 
 

No dia vinte e seis do mês de novembro de dois mil e vinte e um, às quatorze horas e 1 

um minuto, realizou-se a décima quarta Reunião Extraordinária do Conselho de Campus 2 

(Concamp) do Campus Canoas do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do 3 

Rio do Sul (IFRS), via webconferência. A sessão foi convocada e presidida pela presidente 4 

do Conselho, professora Patrícia Nogueira Hübler, e secretariada pela servidora Nara 5 

Milbrath de Oliveira. Além da presidente, estiveram presentes a conselheira, 6 

representante docente titular, Cláudia Brum de Oliveira Fogliarini Filha e a conselheira, 7 

representante docente suplente, Naiara Greice Soares; o conselheiro, representante 8 

técnico administrativo titular, Carlton Fernandes Preigschadt e a conselheira, 9 

representante técnica administrativa suplente, Francieli Calgaro; o conselheiro, 10 

representante discente titular, Paulo Ricardo Fontoura e os conselheiros, 11 

representantes da comunidade externa titulares, Sabrine de Jesus Ferraz Faller e Ernani 12 

Luís Daniel. Esteve presente, para prestar esclarecimentos em relação à pauta, o Diretor 13 

de Ensino, Alexandre Tadachi Morey. Também estiveram presentes como ouvintes os 14 

servidores:  Jair Bruschi Junior e Marcelo Gonçalves. A reunião foi convocada com a 15 

seguinte pauta: 1. Apreciação e deliberação da solicitação de aprovação do Calendário 16 

Acadêmico 2022 do Campus Canoas do IFRS. A presidente do Conselho iniciou a reunião 17 

cumprimentando e agradecendo a participação de todos(as). Logo em seguida, lembrou 18 

as regras de participação na reunião através de webconferência: todos os microfones 19 

devem permanecer no silencioso; apenas Conselheiros(as) têm direito à palavra; os(as) 20 

demais, ouvintes, apenas se manifestam se convidados(as) pela Presidência do Conselho 21 

e a inscrição do(a) Conselheiro(a) para falar se dá pela ferramenta “levantar a mão”, 22 

disponível clicando sobre o seu nome de usuário, definir Status/Levantar a mão. 23 

Informou que o professor Alexandre estava presente na reunião para prestar 24 

esclarecimentos sobre a pauta, caso necessário, e, na sequência, apresentou a pauta. 25 

Ordem do dia. Apreciação e deliberação da solicitação de aprovação do Calendário 26 

Acadêmico 2022 do Campus Canoas do IFRS. A presidente disse que todo o ano é feita 27 

a aprovação do Calendário Acadêmico do ano seguinte; que o calendário é elaborado 28 



com base nos documentos legais e as regras estabelecidas nestes, como por exemplo o 29 

cumprimeto de duzentos dias letivos no ano e cem dias a cada semestre para os cursos 30 

semestrais; que são seguidas orientações da Reitoria em relação a datas comemorativas 31 

e as datas do Processo Seletivo Discente; que constam nele datas de processos 32 

estabelecidas pelo Setor de Registros Escolares do Campus, como formaturas, período 33 

de trancamento de matrícula e de transferência; são inseridas as datas do Edital de 34 

Benefício Estudantil, organizado pelo Setor de Assistência ao Educando; que nele são 35 

inseridas informações que são obrigatórias e outras opcionais como as datas 36 

comemorativas dos cursos e eventos de projetos de Ensino, Pesquisa e Extensão. O 37 

Calendário Acadêmico de 2022 inicia no dia vinte e um de março e encerra no dia doze 38 

de dezembro, com previsão de duas semanas de recesso no meio dos dois semestres; 39 

ele inicia e se encerra dentro do calendário civil de 2022, o que é uma ótima notícia pois 40 

conseguimos regularizar nosso calendário com as demais redes de ensino. Destacou que 41 

o próximo ano ainda será atípico, pois ainda acontecerão vários sábados letivos para 42 

que o Calendário Acadêmico inicie e encerre dentro do mesmo calendário civil, o que 43 

gera trabalho adicional para servidores e discentes. Em regime de discussão: a 44 

professora Cláudia disse que o encaminhamento dos docentes é pela aprovação do 45 

calendário, e que, para minimizar a sobrecarga dos sábados letivos, existe uma 46 

possibilidade das aulas e atividades dos sábados acontecerem de forma remota, 47 

inclusive para os cursos que não tem previsão de carga horária destinada para Ensino a 48 

Distância, a qual será discutida no Conselho Superior (CONSUP) do IFRS. A professora 49 

Patrícia informou que o professor Mariano faz parte de um grupo de trabalho (GT) que 50 

está discutindo a Organização Didática, que foi conversado com o Pró-reitor de Ensino, 51 

professor Lucas, e com o Reitor, professor Júlio, e que já formalizou esta solicitação a 52 

presidência do CONSUP. Disse que acredita que o assunto será enviado para o GT, e que 53 

nele o professor Mariano fará a defesa, e após encaminharão de forma adequada ao 54 

CONSUP para que seja aprovado. Lembrou que esta solicitação foi apresentada pelo 55 

conselheiro professor Claudio e está sendo trabalhada pela equipe diretiva do Campus 56 

para que se concretize, por entenderem como necessário e importante para o próximo 57 

ano.  Em regime de votação: foi aprovado por unanimidade o Calendário Acadêmico 58 

2022. A presidente do Conselho, professora Patrícia Nogueira Hübler, agradeceu a 59 

presença dos conselheiros e das conselheiras, informou que no dia oito de dezembro 60 

será realizada a sexta reunião ordinária do ano, e encerrou a décima quarta reunião 61 

extraordinária de dois mil e vinte um, às quatorze horas e nove minutos. E, para constar, 62 

eu, Nara Milbrath de Oliveira, secretária do Conselho de Campus, lavrei a presente ata 63 

que, após lida e aprovada, será assinada por mim e pelos presentes. Canoas, vinte e seis 64 

de novembro de dois mil e vinte e um.  65 

Nara Milbrath de Oliveira __________________________________________________ 

Patrícia Nogueira Hübler___________________________________________________ 

Cláudia Brum de Oliveira Fogliarini Filha ______________________________________ 



Naiara Greice Soares _____________________________________________________ 

Carlton Fernandes Preigschadt _____________________________________________ 

Francieli Calgaro _________________________________________________________ 

Paulo Ricardo Fontoura ___________________________________________________ 

Ernani Luís Daniel ________________________________________________________ 

Sabrine de Jesus Ferraz Faller_______________________________________________ 


