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ATA Nº 11/2018 de 12/12/2018. Aos doze(12) dias do mês de dezembro 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: Antônio Cesar dos
Santos  Esperança  e  Silvana  Saionara  Gollo,  representando  o  segmento  docente;  Flávia
Garcez e Monalise Marcante Meregalli,  representando o segmento técnico-administrativo.
Abertos os trabalhos, o primeiro item da pauta foi a apreciação da ata da reunião de 21 de
novembro de 2018. A mesma foi aprovada pelos conselheiros. Na sequência foi apreciado o
resultado  do  processo  classificatório  de  afastamento  para  qualificação  dos  servidores
técnico-administrativos.  Após  a  análise  da  documentação,  o  processo  classificatório  de
afastamento  de  servidores  técnico-administrativos  para  qualificação  foi  homologado  pelo
conselho, tendo como candidata inscrita e classificada a servidora Marli Daniel. A seguir foi
analisado pelos conselheiros o organograma do IFRS – Campus Erechim. Eduardo recordou
que  o  organograma  do Campus já  tinha  sido  pauta  na  reunião  anterior,  onde  foram
solicitadas adequações no documento, pois não estava prevista a localização dos Docentes
e dos Técnicos em Laboratórios, bem como corrigir a legenda referente o Setor de Registros
Escolares e encaminhar novamente para apreciação do Conselho. Eduardo mencionou que
este organograma representa a localização dos cargos no Campus  Erechim mas não vai
sanar a real necessidade que ele foi solicitado, pois não estão definidas as atribuições e as
subordinações dos cargos,  questões estas que devem ser  regradas a nível  institucional.
Após os esclarecimentos o documento foi aprovado e será divulgado no site do Campus. O
próximo  item  de  pauta  foi  a  apreciação  do  Plano  de  Contingência  da  Tecnologia  da
Informação  do  Campus Erechim.  Eduardo  relatou  que  o  plano  de  contingência  é  uma
obrigação legal da instituição e tem por objetivo estabelecer procedimentos em relação a
área da Tecnologia da Informação(TI), que podem ser aplicados para eliminar os problemas
que ocorrem durante a execução dos serviços de TI do Campus. O Plano de Contingência
da  Tecnologia  da  Informação  foi  aprovado  pelos  conselheiros.  Em  informes  e  assuntos
gerais, Eduardo relatou sobre o evento: “Ensino Superior Publico na Região”, que aconteceu
na Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS), em parceria com a Universidade Estadual
do Rio Grande do Sul (UERGS) e o Instituto Federal do Rio Grande do Sul(IFRS). Destacou
as  contribuições  e  os  desafios  do  trabalho  em conjunto  entre  as  instituições  de  ensino
público  e  informou que  das  discussões  desse  evento  será  publicada  uma carta  para  a
comunidade  sobre  a  importância  de  defender  as  instituições  públicas  na  região.  Na
sequência, convidou todos para participar do evento em comemoração aos dez anos dos
Institutos Federais, mais especificamente, dos 10 anos do Campus Erechim, que acontecerá
amanhã, treze(13) de dezembro, no auditório II. Será uma atividade promovida pela câmara
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de vereadores do município, onde serão homenageados os projetos destaque do Campus.
Informou ainda que neste mesmo dia, no período da noite, acontecerá o encerramento do
projeto  desenvolvido  com  os  imigrantes  Haitianos,  coordenado  pela  professora  Adriana
Storti. Outro assunto abordado pelo professor Eduardo foi referente a distribuição de vagas
docentes, para a implantação do ensino médio integrado no  Campus Erechim. O mesmo
relatou  que  neste  primeiro  momento  o  Campus Erechim  não  foi  contemplado  com  as
nomeações prometidas, mas até o segundo semestre do próximo ano (2019) o Campus será
atendido com as vagas, uma vez que o reitor se comprometeu que até o ano de dois mil e
vinte(2020)  será  implantado  o  ensino médio  integrado  no Campus. Destacou também a
importância  da  implantação  do  ensino  médio  integrado  para  a  região.  Na  sequência  o
professor Antônio relatou aos demais conselheiros que as coordenações de curso receberam
um  memorando  da  Comissão  Permanente  de  Pessoal  Docente(CPPD)  solicitando  o
posicionamento  dos  coordenadores  quanto  aos  horários  dos  servidores  técnicos
administrativos nos dias e horários letivos. Eduardo esclareceu que esta solicitação ocorreu
em função  haver  um número reduzidos  de  servidores  na  instituição  em alguns  feriados
prolongados,  a  presidente  da  CPPD  havia  mencionado  o  assunto  com  ele,  porém  a
orientação  foi  para  encaminhar  ao  Conselho  de Campus para  o  grupo  analisar  e  caso
necessário  discutir  a  revisão  dos  horários  de  funcionamento  dos  setores.  Sobre  essa
questão, Antônio observou que tem ocorrido a necessidade de reorganização dos setores e
horários de atendimento em função do calendário com vinte (20) semanas letivas, o que tem
dificultado os setores atenderem plenamente de segunda a sexta e também nos sábados
letivos.  Finalizados os trabalhos, nada mais havendo a constar, eu, Denise Beatris Tonin,
chefe  de  gabinete,  lavrei  a  presente  ata,  contendo  este  termo  sessenta  e  uma
(61)linhas………………………………………………………………….
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