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ATA Nº 09/2018 de 10/10/2018. Aos dez(10) dias do mês de outubro 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,  Eduardo Angonesi Predebon,  reuniram-se os membros do Conselho de
Campus nomeados pela Portaria nº 114, de 08 de junho de 2018, a saber: João Rogério
Machado  Pereira  e  Antônio  Cesar  dos  Santos  Esperança,  representando  o  segmento
docente; André Luciano Ciotta e Monalise Marcante Meregalli,  representando o segmento
técnico-administrativo;  Ricardo  Tavares  e  Fabrício  Bertochi,  representando  o  segmento
discente. Abertos os trabalhos, o primeiro item da pauta foi a aprovação da ata referente a
reunião ordinária realizada no dia 05/09/2018, a mesma foi aprovada pelos conselheiros. Na
sequência  foi  apreciado o organograma do  Campus,  elaborado pelo  setor  de gestão de
pessoas,  conforme  solicitado  na  reunião  anterior.  Os  conselheiros  observaram  que  não
consta  no organograma a localização  dos  professores  e  técnicos  de  laboratórios,  assim
solicitaram ao setor responsável fazer estas alterações e também corrigir a legenda referente
ao Setor de Registros Escolares de “SER” para “SRE” e após estas adequações submeter o
documento para análise do conselho. Na sequência foi apreciada a solicitação de controle de
impressões por usuário. Eduardo informou sobre o funcionamento do sistema, destacando
que haverá um login por usuário para acessar a impressora e neste primeiro momento não
haverá limite de impressões. André relatou que hoje existe um controle de impressões por
equipamentos  e  não  por  usuário  e  questionou  o  objetivo  dessa  solicitação.  Eduardo
esclareceu que esta solicitação partiu do Departamento de Administração e Planejamento
(DAP),  em  virtude  de  diversas  vezes  ter  sido  encontrado  um  expressivo  número  de
impressões  nos  equipamentos  e  não  ser  possível  identificar  o  usuário.  Após  os
esclarecimentos,  os  conselheiros  aprovaram  a  implantação  do  sistema  de  controle  de
impressões por usuário. Em informes e assuntos gerais, Eduardo relatou que nesta semana
participou de uma reunião com os organizadores da FRINAPE/2018, onde foi informado que
será disponibilizado um espaço especial as instituições de ensino da região, para exporem
seus projetos na feira. Sobre esse assunto, relatou que anteriormente a esta reunião foram
realizadas diversas tentativas, não só com a organização do evento, como também com a
prefeitura municipal,  Câmara de vereadores e a Reitoria do IFRS para obter um espaço,
porém não tinha sido possível  de forma gratuita,  como vai  ocorrer  agora,  e  ressaltou a
importância do espaço para a divulgação da instituição. Na sequência, socializou sobre o
excelente desempenho do curso de Engenharia Mecânica na avaliação do Exame Nacional
de  Desempenho  dos  Estudantes  (Enade) e  informou  que  já  foi  solicitado  ao  setor  de
comunicação  ampla  divulgação  desse  resultado.  Finalizados  os  trabalhos,  nada  mais
havendo  a  constar,  eu,  Denise  Beatris  Tonin,  chefe  de  gabinete,  lavrei  a  presente  ata,
contendo este termo trinta e sete(37)linhas………………………………………………………..
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