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ATA Nº 04/2018 de 09/05/2018. Aos nove(09) dias do mês de maio de dois mil e dezoito
(2018), às dez horas e trinta minutos(10:30), na sala da direção-geral do Campus Erechim do
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, sob a presidência
do  Diretor-Geral  do  Campus,  Eduardo  Angonesi  Predebon,  reuniram-se  os  membros  do
Conselho de Campus nomeados pela Portaria nº 122, de 08 de junho de 2016, a saber: Lidiane
Zambenedetti  e  Daniel  Pires  Nunes  representando  o  segmento  docente;  Roberta  Rigo  de
Aguiar e Regis Nogara dos Reis representando o segmento técnico-administrativo e Ricardo
Tavares  representando  o  segmento  discente. Abertos  os  trabalhos,  a  conselheira  Lidiane
justificou  sua  ausência  na  reunião  anterior.  Explicou  que  devido  a  um  imprevisto  não
conseguiu  comunicar  o  conselheiro  suplente  em  tempo  hábil  para  substituí-la.  A seguir,
Eduardo relatou  sobre a  participação do campus Erechim nas  atividades  do centenário  de
Erechim. Destacou que embora houve ampla representação por parte de servidores e discentes
na atividade, nem todos os cursos do campus participaram do desfile. Sobre esta questão o
discente Ricardo se manifestou,  relatando que o curso de engenharia de alimentos não foi
convidado e que muitos colegas ficaram insatisfeitos por não participar da atividade. Eduardo
esclareceu que todas as áreas foram convidadas, a ação foi divulgada aos coordenadores de
curso,  porém  como  o  objetivo  do  desfile  era  mostrar  algo  para  a  comunidade,  alguns
coordenadores entenderam que não era possível a área participar. Eduardo relatou ainda que a
direção de ensino constatou a indignação de alguns alunos pelas postagens em rede social e
serão tomadas as providências. Na sequência foi dado início a pauta desta reunião e posta para
apreciação  a  ata  nº  03/2018,  referente  a  reunião  ordinária  realizada  no  dia  11/04/2018,  a
mesma  foi  APROVADA.  O  próximo  item  de  pauta  foi  a  ratificação  da  aprovação  ad
referendum das alterações do calendário letivo 2018 do IFRS – Campus Erechim. O presidente
do conselho relatou que a alteração do calendário foi em virtude do feriado municipal do dia
trinta  de  abril(dia  do  município)  decretado  pela  câmara  de  vereadores,  e  justificou  aos
conselheiros que a aprovação ad referendum foi para agilizar o processo e o documento entrar
na pauta da reunião do conselho superior ainda neste semestre letivo. Após os esclarecimentos
o conselho ratificou a alteração do calendário letivo. Na sequência o presidente do conselho
convidou o coordenador de desenvolvimento institucional, professor Alexandro Adário, para
relator sobre o andamento do plano de desenvolvimento institucional (PDI 2019-2023). Antes
do professor Alexandro iniciar sua fala, o presidente do conselho reforçou aos conselheiros a
importância  de  sensibilizar  os  demais  colegas  para  participar  deste  planejamento,
principalmente quanto as ofertas dos nossos cursos. Alexandro iniciou a sua fala, relatando
sobre a composição da comissão local, destacou que a orientação da reitoria era para que esta
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comissão fosse composta de dois membros de cada segmento. No Campus Erechim houve três
inscritos tanto para o segmento docente quanto para o segmento discente e dois candidatos
para o segmento técnico-administrativos. Pensando na maior representatividade dos segmentos
e  para  evitar  desgastes  com  processo  leitoral,  foi  proposto  para  a  pró-reitoria  de
desenvolvimento  institucional  para  a  comissão  ser  composta  por  três  membros  de  cada
segmento, porém a sugestão não foi aceita pela comissão central, que entende que a comissão
local  deve  ser  uniforme em todos  os  campis,  assim,  será  realizada  uma reunião  onde os
membros da comissão local irão decidir entre si os titulares e os suplentes. Eduardo destacou a
dificuldade de compor as comissões no campus e  manifestou sua posição contrária  a esta
atitude, destacando a importância de maior representatividade desta comissão, uma vez que
envolve decisões de planejamento para um longo período. Na sequência, Alexandro informou
sobre a capacitação para o desenvolvimento do PDI, que aconteceu no campus Sertão, onde
foi explicado o que é o PDI e a sua metodologia. Informou também que há uma página no site
da reitoria onde todos os documentos sobre o PDI estão disponíveis para consulta. Relatou
sobre  a  estrutura  das  comissões,  informando  que  há  uma  comissão  central  e  também  as
comissões  temáticas,  que  versam  sobre  diversas  áreas  como:  Ofertas  de  cursos  e  vagas,
pessoal docente e técnico-administrativo, infraestrutura, entre outras, onde para cada comissão
temática há um cronograma de trabalho. Quanto a comissão local, explicou que a tarefa desta é
atender as comissões temáticas, divulgar o PDI no campus e sensibilizar a participação de
todos os servidores. Informou também que na próxima semana acontecerá uma capacitação
sobre planejamento estratégico no campus Farroupilha, onde um membro de cada segmento da
comissão local irá participar. Daniel questionou se vai haver algum encontro da comissão de
PDI com todos os  servidores.  Alexandro esclareceu que após as  capacitações  iniciais  será
agendada uma assembleia com todos os servidores para repassar as informações e demandas.
Alexandro informou também que o Projeto Político Pedagógico Institucional e a Organização
Didática não serão revistos para este plano de desenvolvimento institucional. Daniel retomou o
seu questionamento anterior, destacando que sua preocupação sobre a participação de todos os
servidores é para que o grande grupo possa discutir em conjunto as ofertas de cursos, para que
as necessidades reais prevaleçam aos desejos das áreas. Em assuntos gerais, o presidente do
conselho relatou sobre a  sua participação na assembleia da Associação dos Municípios  de
Erechim  (AMAU),  informando  que  solicitou  o  apoio  dos  municípios  da  região  para  a
implantação do ensino médio integrado no campus Erechim, destacou que todos os prefeitos
se mostram favoráveis em colaborar e acredita que com a colaboração da comunidade externa
será  possível  a  implantação do ensino  médio  integrado  no ano de  2020.  Eduardo relatou
também que conseguiu uma carta de apoio da Associação dos Municípios de Erechim para
tentar trazer o polo ofertante do mestrado em administração pública para o Campus Erechim.
Na sequência foi debatido sobre a utilização dos espaços do campus pela comunidade externa.
Eduardo frisou que é obrigatório haver um servidor responsável e que este deve estar presente
no decorrer das atividades. Lembrou também que só podem ser concedidos os espaços físicos,
sem a utilização dos equipamentos de som e imagem e o uso dos espaços foi limitado ao
horário de funcionamento do Campus, das 07 horas às 23 horas, conforme consta na portaria
número 148 de 16 de julho de 2015. O professor Daniel solicitou que seja estendida para os
discentes também a norma que estes só pode estar na instituição acompanhados do professor
ou  pessoa  responsável  pela  instituição,  para  zelar  tanto  pela  questão  de  segurança  dos
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discentes quanto pelas questões do patrimônio. Eduardo esclareceu que esta questão referente
aos discentes já está regrada na campus, mas será identificado o documento e reforçada a
informação a comunidade acadêmica. Daniel relatou sobre os conflitos que vem ocorrendo em
relação ao uso de laboratórios sem a autorização da pessoa responsável pelos mesmos. Adário
também  relatou  sobre  a  dificuldade  de  acesso  aos  laboratórios  durante  a  realização  do
inventário dos bens patrimonias do campus, onde alguns servidores não permitiram o acesso
aos laboratórios sem a presença deles, atrapalhando assim o andamento das atividades. Sobre
esta questão Eduardo destacou que há a necessidade da utilização conjunta de laboratórios do
campus, assim, será reforçado o comunicado sobre a utilização destes espaços aos servidores.
Na  sequência,  Eduardo  abordou  a  questão  da  utilização  do  micro-ônibus  do  campus,
informando que este deve ser utilizado única e exclusivamente para viagens de curta duração,
no máximo 150 km, devido as condições do veículo não permitirem viagens longas, e também
pela necessidade de mais de um motorista para viagem além desta quilometragem. Sobre a
questão do motorista, relatou que no próximo ano a situação será ainda mais complicada por
não  termos  mais  a  disponibilidade  do  motorista(servidor  anistiado  da  Eletrosul).  Eduardo
agradeceu aos membros deste conselho, destacando que a participação destes foi relevante
para o crescimento da instituição, pois muitos processos partiram de iniciativas deste conselho.
Informou que na  próxima reunião  estarão  presentes  os  novos  conselheiros  e  convidou  os
membros deste  conselho para  participarem também e assim efetuar  a  transição  de gestão.
Finalizados  os  trabalhos,  eu,  Denise  Beatris  Tonin,  Chefe  de  Gabinete,  lavrei  a  presente,
contendo este termo noventa e nove (99)linhas………………………………………………….
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