Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul
Câmpus Erechim

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

ATA Nº 03/2014 de 04/06/2014. Aos quatro (04) dias do mês de junho de dois mil e
catorze (2014), às catorze horas, (14:00h), 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 05 de maio de 2014, a saber: Angelita Freitas da Silva, Leonardo Souza da
Rosa, Jaqueline Iaroszeski, Daniela Fátima Mariani Mores, Volmar José Hlavac,
Mateus Pezzenatto e Luiz Henrique Glockner. Como convidado o Diretor da
Diretoria de Administração e Planejamento, Ivan José Suszek. Abertos os
trabalhos, foi posta em votação a ata da reunião anterior (05/05/14), que foi
aprovada. Na sequencia, foi aprovado o cronograma para as reuniões deste
Conselho, para o ano de 2014, ficando definido que elas serão realizadas sempre
na primeira quarta-feira de cada mês, ou seja, 02 de julho, 06 de agosto, 03 de
setembro, 1º de outubro, 05 de novembro e 03 de dezembro, sempre às 14:00
horas, na sala da Direção Geral do Câmpus, ressalvando-se que poderão ser
realizadas reuniões extraordinárias, caso seja necessário. A seguir, falou o
presidente sobre a reunião do Conselho Superior do IFRS, que teve como pauta
única a votação do Estatuto do Instituto, que foi aprovado com algumas alterações
no documento inicial aprovado pela comissão Estatuinte. Este Regimento será
agora revisto pelo Instituto e posteriormente cada Câmpus fará as alterações em
seu Regimento Interno. Comunicou o presidente a prorrogação do prazo inicial
para apresentação do PDI até o fim do mês de julho deste ano. Ítem seguinte, foi
dito pelo O Câmpus está elaborando o documento final, apontado, conforme
sugestões das diversas áreas, as necessidades para os próximos cinco anos.
Sobre a Organização Didática, informou que o Câmpus está cumprindo o
cronograma, já recebeu as propostas e realizou debates, aguardando agora as
orientações para realização da reunião plenária. Na sequência comentou o
presidente sobre a visita do Pró-Reitor de Ensino, oportunidade em que foram
realizadas reuniões com os coordenadores de cursos e servidores do setor
pedagógico, quando foi discutida a implantação do ensino médio integrado. A PróReitoria de Extensão deverá mater reuniões idênticas com os setores e servidores
que trabalham em atividades de extensão, marcada para o dia 11 do corrente.
Pelo Conselheiro Leonardo foi perguntado se o grupo que trabalha nos projetos
para implantação do Ensino Médio tem preocupação em focar nos cursos
Integrados. Pelo Presidente foi dito que o grupo está trabalhando neste sentido,
mas com dúvidas por causa da infraestrutura. A ideia é oferecer cursos
diferenciados. Pela Conselheira Daniela foi afirmado que tudo está sendo
penasado para que se possa oferecer cursos melhores no integrado, mas que
tudo depende de professores, formatação, estrutura, etc. Pelo Conselheiro Luiz
Henrique foi perguntado sobre o número de vagas para os cursos integrados,
respondendo o presidente que, a princípio seriam 120 vagas, prevendo-se
aumento gradativo. Ato seguinte pergunta o Conselheiro Luiz Henrique sobre a
possibilidade de implantação do RU. Pelo Presidente foi dito que o assunto está
sendo estudado, inclusive com aceno da UFFS, para uso do restaurante daquela
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instituição. Ítem seguinte da pauta, informou que o Processo Seletivo já conta com
número superior a 400 inscritos, que deverá aumentar, uma vez que a data final
para tal é 10 de junho e a divulgação continua. Informou que a oferta é de 176
vagas e as provas serão realizadas no dia 06 de julho. Na sequencia foi convidado
a dar informações sobre as obras o Diretor do DAP, Ivan José Suszek. Por ele foi
dito que o processo de licitação para a construção do bloco 5, para ampliação do
laboratório da Mecânica foi realizado pela modalidade RDC – Regime Diferenciado
de Contratação – processo licitatório especial para obras da Copa do Mundial de
Futebol, também permitido para obras na área da Educação. O valor da obra é de
R$ 1.203.500,00. O prazo para execução é de seis meses. Informou que as obras
do bloco 3, para o curso de Alimentos seguem dentro do cronograma. O prédio da
biblioteca já está sendo utilizado e tem sua inauguração marcada para o dia 27 do
corrente. Na sequência comentou o presidente sobre o programa de concessão de
bolsas de estudos para servidores, esclarecendo que foi disponibilizado um
número pequeno, de acordo com o orçamento, mas que todo os servidores que
solicitaram bolsa foram contemplados. Lembrou que o Edital de concessão é único
e feito pela Reitoria, sem participação de servidores do Câmpus. Citou também os
projetos de extensão que estão em andamento, bem como o orçamento a eles
destinado. Nada mais havendo, eu, Helio Pomorski, Assistente em Administração
lavrei a presente, que vai por todos assinada, contendo este termo sessenta e
cinco (65) linhas..........................................................................................................

