Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul
Câmpus Erechim
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ATA Nº 01/2014 de 14/03/2014. Aos catorze (14) dias do mês de março de dois mil
e catorze (2014), às treze e trinta horas, (13:30h), no gabinete 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 001, de 25 de setembro de 2012, a saber: Marlice Salete Bonacina,
Rubia Cristina Favretto, Márcia Maria Racoski, Vinicius Michelin e Silvana
Saionara Gollo. Aberta a reunião, foi posta em votação a ata da reunião anterior,
que foi aprovada por unanimidade. Pelo Presidente foi informada a solicitação de
inclusão na pauta, feita pela Direção de Ensino, para que sejam apensados aos
PPC's dos cursos superiores de Engenharia de Alimentos e Desing de Moda, os
apêndices III e IV, referentes aos critérios para aproveitamento das atividades
curriculares complementares (ACC), respectivamente. Na sequencia, foram os
Conselheiros consultados sobre o Regulamento do Núcleo Docente Estruturante,
(NDE) que foi aprovado por todos. Foi solicitada pelo Presidente a apreciação do
resultado final do Edital nº 40, de 31 de dezembro de 2013, referente às
solicitações de afastamento docente para participação em programa de pósgraduação stricto sensu, editado pela Comissão Permanente de Pessoal Docente
(CPPD).Socializado o resultado final, ficou definido que o afastamento dos
docentes será feito após o retorno dos docentes que estão afastados no momento
para esta finalidade. Pela Conselheira Silvana Saionara Gollo foi solicitada
informação sobre os critérios para desempate na classificação. Pelo presidente foi
dito que o critério utilizado foi o que consta no Art.5º do referido Edital. O
resultado foi aprovado por unanimidade. Na sequência foi solicitada aos
Conselheiros definição sobre data para eleição dos novos membros do Conselho
ficando definido que o processo eleitoral será feito nos dias 23 e 24 de abril
próximo. O Conselheiro Vinicius Michelin propôs que a primeira ação do novo
Conselho seja o regulamento interno, normatizando inúmeros itens, inclusive o
agendamento de reuniões, citando que entre esta e a reunião anterior passaramse aproximadamente 4 meses. Questionou, também, o Conselheiro sobre a
resposta negativa do Câmpus, com relação à redistribuição solicitada pela exservidora Patricia Cristina Nienov, uma vez que o Câmpus possui vaga de
professora disponível para a área em questão. Em resposta o Presidente do
conselho mencionou que existe um processo de redistribuição, mas a vaga está
bloqueada para este processo. Além desta existe outra vaga referente ao
concurso publico, bloqueada pelo Ministério Público e quando a mesma for
liberada, poderá ocorrer a redistribuição solicitada. O Conselheiro também
questionou sobre a implantação do Ensino Médio Integrado, justificando o
Presidente que deverá ocorrer reunião com a presença do Pró-Reitor de Ensino
para discutir o assunto e que este curso será diferenciado do que é ofertado hoje
no Câmpus. Concluída a análise dos assuntos em pauta, passou o presidente aos
Assuntos Gerais, informando inicialmente que o prédio da biblioteca já foi
entregue pela construtora e aguarda liberação pela Prefeitura; Com relação
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ao bloco 3 (prédio para o curso de Alimentos), a previsão é que a entrega seja
feita até o final do ano. Informou o Presidente, que o projeto para a construção do
Prédio para a Mecânica foi encaminhado à empresa, para que sejam feitas as
readequações solicitadas pela Prefeitura. Informou também que nos próximos
dias a Prefeitura fará o arruamento interno, interligando os prédios e retirará a
pavimentação e outros materiais da “Cidade do Trânsito”, sendo que o local será
utilizado para estacionamento, inclusive dos discentes. Por último, informou que
no decurso da próxima semana deverá ser publicado Edital para a seleção de
servidores Técnicos do IFRS. Nada mais havendo, eu, Helio Pomorski- Assistente
em Administração, Chefe de Gabinete, lavrei a presente que vai por todos
assinada, contendo este termo, cinquenta e quatro (54) linhas.................................

