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ATA Nº 02/2018 de 14/03/2018. Aos quatorze (14) dias do mês de março 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: Luiz
Gustavo  de  Moura  Barbosa  e  Lidiane  Zambenedetti,  representando  o  segmento  Docente;
Regis  Nogara  dos  Reis  e  Roberta  Rigo  de  Aguiar,  representando  o  segmento  Técnico-
Administrativo  e  Ricardo  Tavares  representando  o  segmento  discente.  Participou também
desta reunião o Diretor de Administração e Planejamento do Campus, Ivan Suszek. Abertos os
trabalhos,  o  presidente  do  Conselho  de  Campus  concedeu  a  palavra  ao  Diretor  de
Administração e Planejamento para apresentar a proposta de alteração na matriz orçamentária.
Ivan relatou  aos  conselheiros  sobre  a  execução da  matriz  orçamentária  do ano passado e
apresentou a proposta de destinar trezentos mil reais do orçamento da rubrica de custeio para a
rubrica de investimento. Destacou que existem três momentos para realizar a conversão de
valores na matriz orçamentária, que são: Março, Agosto e Outubro, porém quanto mais tarde,
menor a possibilidade de execução. Após os esclarecimentos sobre o assunto, o Conselho de
Campus aprovou a conversão integral de trezentos mil reais do orçamento de custeio para
investimento,  no  primeiro  momento(março),  definindo  como  prioridades  na  aplicação  do
valor:1º – A construção de passarelas entre os blocos do Campus, 2º - Aquisição de móveis e
3º- Aquisição de computadores para os laboratórios de informática. Dando sequência a pauta
da reunião, foi posta para apreciação a ata nº 10/2017, referente a reunião ordinária(realizada
no dia 13/12/2017), a mesma foi APROVADA. O próximo item da pauta foi a revisãão dã IN
que estãbelece o ãcesso, visuãlizãçãão e obtençãão de imãgens do sistemã CFTV do IFRS / Cãmpus
Erechim.  O  Presidente  do  Conselho  relãtou  que  o  processo  foi  encãminhãdo  ã  procurãdoriã
juríídicã  do IFRS  pãrã ãnãí lise  e  pãrecer,  retornãndo com ã sugestãão  de  ãdequãçãão  de  ãlguns
ãrtigos  dã  Instruçãão  Normãtivã.  Aleím  dãs  sugestoã es  propostãs  pelã  procurãdoriã  juríídicã,  o
conselheiro  Luiz  Gustãvo  sugeriu  constãr  no  documento  os  horãí rios  de  funcionãmento  do
Cãmpus,  ficãndo ãcordãdo que ãpoí s  ãs  ãlterãçoã es  ã  Instruçãão  Normãtivã retornã nã proíximã
reuniãão do Conselho de Cãmpus pãrã rãtificãçãão. Nã sequeênciã forãm ãpreciãdãs ãs ãlterãçoã es do
Mãnuãl do Projeto Interdisciplinãr do Curso Superior de Tecnologiã em Design de Modã do IFRS
Cãmpus Erechim. Apoí s ã ãnãí lise do documento, ãs ãlterãçoã es forãm APROVADAS. O proíximo item
de pãutã foi ãpreciãdã ã solicitãçãão de publicãçãão de todos os editãis, vigentes e encerrãdos, dos
concursos puí blicos do IFRS, tendo como encãminhãmento o envio de um memorãndo ãà  Direçãão
de Gestãão de Pessoãs dã Reitoriã solicitãndo que sejã providenciãdã ã publicãçãão destes no site
do IFRS. Em relãçãão ã publicãçãão de informãçoã es no site institucionãl, o Conselho de Cãmpus
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solicitou tãmbeím ãà  Direçãão de Ensino do Cãmpus Erechim pãrã providenciãr ã ãtuãlizãçãão dos
plãnos de trãbãlho docentes no site do Cãmpus, sempre que houver ãlterãçoã es dos mesmos. Em
Assuntos e Informes Gerãis, o Diretor do Cãmpus solicitou ã colãborãçãão no evento: "Emprego em
Foco:  Cãrreirãs  e  Profissoã es"  que  ãcontecerãí  no  proíximo  finãl  de  semãnã.  Relãtou  sobre  o
processo  eleitorãl  pãrã  escolhã  dos  representãntes  dã  Comissãão  Proí priã  de  Avãliãçãão,  que
ãcontecerãí  no primeiro semestre deste ãno, destãcãndo ã importãênciã destã comissãão. Lembrou
ãos  conselheiros  que  no  decorrer  deste  ãno  ãcontecerãí  tãmbeím  o  processo  eleitorãl  pãrã  ã
escolhã  dos  representãntes  de  Conselho  de  Cãmpus  e  Conselho  Superior  e  solicitou  que  ã
informãçãão sejã divulgãdã junto ãos segmentos. Informou que nos proíximos diãs serãí  enviãdo o
convite ãos servidores pãrã pãrticipãr dã Comissãão de orgãnizãçãão /concessãã o de espãços pãrã ã
pãrticipãçãão do Cãmpus Erechim nã feirã do municíípio - Frinãpe. Nã sequeênciã, foi relãtãdo ãos
conselheiros sobre os desfechos dos processos de fãstãmento docentes com substituiçãão,  que
retornãrãm  dos  ãfãstãmentos  sem  ãpresentãr  ã  devido  certificãdo  de  conclusãão  do  curso  e
tãmbeím sobre ã solicitãçãão  de informãçoã es  ão Ministeírio Publico em relãçãão ão processo de
Comprãs e licitãçoã es.  Eduãrdo informou tãmbeím ãos conselheiros que estãí  em ãndãmento o
Plãno  de  Desenvolvimento  Institucionãl  –  PDI  2019-2022,  destãcãndo  ã  importãênciã  dã
pãrticipãçãão de todos os segmentos nã elãborãçãão deste. Por fim, foi definido o cãlendãí rio dãs
reunioã es do Conselho de Cãmpus pãrã este ãno, mãnteve se ãs reunioã es nã segundã quãrtã-feirã
de cãdã meês. Foi informãdo ãos conselheiros que ãs reunioã es serãão grãvãdãs pãrã elãborãçãão dã
ãtã,  sendo  ãs  grãvãçoã es  disponibilizãdãs  ãos  servidores  ou  puí blico  externo  somente  com  o

consentimento dos membros do Conselho Cãmpus. Finalizados os trabalhos, eu, Denise Beatris
Tonin,  Chefe  de  Gabinete,  lavrei  a  presente,  contendo  este  termo  cinquenta  e  oito
(58)linhas……………………………………………………………
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