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ATA Nº 03/2018 de 11/04/2018. Aos onze(11) dias do mês de abril  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, representando o segmento Docente; Elisandra Aparecida Palaro e
Roberta Rigo de Aguiar, representando o segmento Técnico-Administrativo e Ricardo Tavares
representando o segmento discente. Abertos os trabalhos,  foi posta para apreciação a ata nº
02/2018, referente a reunião ordinária(realizada no dia14/03/2018), a mesma foi APROVADA.
O próximo item de pauta foi a apreciação da instrução normativa que estabelece o acesso,
visualização  e  obtenção  de  imagens  do  sistema  CFTV  do  IFRS  /  Campus  Erechim.  O
presidente  do  conselho  relatou  que  a  instrução  normativa  foi  revisada  e  atendidas  as
solicitações  da  Procuradoria  Jurídica  do  IFRS,  após  a  análise  do  documento,  o  conselho
ratificou a aprovação da instrução normativa. Na sequência, foram apreciados os processos de
liberação de carga horária das servidoras Marlova Elisabete Balke e da servidora Fernanda
Zatti. Após análise dos processos, ambas as solicitações de liberação de carga horária foram
aprovadas.  No  próximo  item  de  pauta  foi  analisada  a  solicitação  de  organização  do
estacionamento  estudantil  do  Campus.  Eduardo  relatou  sobre  o  funcionamento  do
estacionamento e abriu espaço para as sugestões dos conselheiros. Luiz Gustavo sugeriu rever
o espaço destinado para as motocicletas, entre os blocos I e V, destacando que atualmente estas
vêm impedindo o acesso imediato a estes blocos. Após as considerações, o conselho solicitou
à Direção de Administração e Planejamento a revisão dos locais destinados ao estacionamento
das motocicletas e a divulgação para toda a comunidade acadêmica. Em assuntos e informes
gerais, Eduardo relatou sobre a reunião que ocorreu para  a definição do polo ofertante do
Mestrado  Profissional  em  Administração  Pública,  informou que  o  Campus  Erechim
manifestou  a  intenção e  a  disponibilidade de infraestrutura para a  oferta  do curso,  mas o
Campus  selecionado  foi  Viamão.  Na  sequencia,  reforçou  o  convite  os  conselheiros  para
participarem na elaboração do Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI,  destacou que o
mesmo encontra-se em fase de elaboração e este é o momento para repensar a oferta dos
nossos cursos bem como as possibilidades de expansão. Nesse sentido, destacou que havendo
condições de infraestrutura como: quadra de esportes coberta, refeitório, aumento do quadro
de servidores técnicos administrativos, uma das opções será a implantação do ensino médio
integrado. Ainda em relação ao PDI, informou que foi desencadeado um processo eleitoral
para compor a comissão de trabalho, mas devido ao baixo número de candidatos,  não foi
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realizado a eleição e designados todos os inscritos como membros da referida comissão. O
próximo  informe  foi  referente  a  uma  reunião  que  aconteceu  na  Secretaria  de  Educação
Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação (SETEC), sobre a reorganização dos
Institutos Federais(distribuição geográfica,  ampliação, redistribuição,  etc),  relatou que estas
mudanças muitas vezes são impostas, mas até o momento não houve nenhuma definição sobre
o  assunto.  Na  sequência,  relatou  sobre  o  andamento  do  curso  de  capacitação  em
gerenciamento de projetos, que aconteceu aqui no Campus Erechim, atendendo uma demanda
da área de mecânica. Comunicou aos conselheiros sobre os processos de ressarcimento ao
erário,  referente  aos  servidores  que  solicitaram  afastamento  de  suas  atividades  para
capacitações  e  não  concluíram  os  cursos.  Nesse  sentido,  solicitou  aos  conselheiros  que
repassem  a  informação  aos  membros  de  seus  segmentos  para  observarem  as  legislações
referente  ao  assunto  e  assim evitar  estas  situações.  Informou  que  na  próxima  reunião  do
Conselho Superior(CONSUP) estará em pauta a revisão dos regimentos de campi, em função
de algumas inconsistências na composição das comissões de ensino, pesquisa e extensão e será
definido  também  o  dimensionamento  dos  Conselhos  de  Campi.  Em  relação  ao
dimensionamento dos conselhos, consultou os presentes sobre a composição do conselho do
campus Erechim. Os conselheiros presentes deliberaram por manter a representatividade, com
dois membros titulares e dois suplentes por segmentos(docente e tecnico-administrativo), mais
um membro da comunidade externa. Na sequência, Eduardo relatou sobre o andamento do
processo  seletivo  2018/2  e  solicitou  a  colaboração  de  todos  na  divulgação  do  mesmo.
Finalizados  os  trabalhos,  eu,  Denise  Beatris  Tonin,  Chefe  de  Gabinete,  lavrei  a  presente,
contendo este termo cinquenta e seis (56)linhas…………………………………………
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