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ATA Nº 03/2016 de 05/05/2016. Aos cinco (05) dias do mês de maio de dois mil e dezesseis
(2016),  às quatorze 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 Em Exercício, Sidnei Dal'Agnol, reuniram-se os membros do Conselho de
Campus nomeados pela Portaria nº 001, de 05 de maio de 2014, Docentes: Leonardo Souza da
Rosa e Angelita Freitas da Silva; Técnico Administrativos: Daniela Fátima Mariani Mores;
Discente:  Cassiano Tiago Krebs.  Abertos  os  trabalhos,  foi  posta  em votação a  Ata  nº  02,
referente  à  reunião  deste  Conselho,  realizada  em  06  de  abril  de  2016,  a  mesma  foi
APROVADA. A seguir foram apresentados e analisados os demais itens da pauta, como segue:
Apreciação do processo de números  23363.000172.2016-35, refere-se à liberação de carga
horária para fins de capacitação, conforme IN 006/2015 do servidor Hélio Pomorski, realizada
a análise do processo e feitos os esclarecimentos foi sugerido algumas correções no formulário
de solicitação, colocado em votação o processo foi APROVADO. O próximo item de pauta foi
a  análise  da  retificação  do  calendário  letivo  2016/1,  a  Conselheira  Daniela  explicou  aos
demais que esta retificação é em função da aprovação e funcionamento dos cursos Técnico
Concomitantes  em  Informática  e  Produção  de  Moda,  onde  foi  necessária  adequação  do
cronograma de carga horária destes cursos, após análise e esclarecimentos o calendário foi
APROVADO pelo Conselho. A próxima pauta foi análise do Manual de Procedimentos para o
trabalho de conclusão do curso técnico em modelagem do vestuário, a conselheira Daniela
apresentou o documento, em relação a este a conselheira Angelita fez uma consideração sobre
a ficha de avaliação, sugeriu padronizar as notas todas por média ponderada ou soma para
facilitar os trabalhos, colocado em votação o Manual de Procedimentos para o trabalho de
conclusão do curso técnico em modelagem do vestuário foi APROVADO por unanimidade.
Em Assuntos  Gerais,  o  presidente  do Conselho falou sobre o Edital  do Processo Seletivo
2016/2  que  está  em  andamento,  reforçou  a  importância  da  divulgação  deste  e  pediu  a
colaboração de todos. Na sequência informou também que está em andamento o edital do
processo  eleitoral  para  escolha  dos  novos  representantes  do  Conselho  de  Campus
(CONCAMP) do IFRS Campus Erechim e finalizou agradecendo os membros deste conselho
pelo trabalho desenvolvido durante o mandato. Nada mais havendo, eu, Denise Beatris Tonin,
Chefe de Gabinete, lavrei a presente, que será por todos assinada, contendo este termo trinta e
uma (31) linhas………………………………………………..
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