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 04/2014 de 02/07/2014. Aos dois (02) dias do mês de julho 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, Jaqueline Iaroszeski, Daniela Fátima
Mariani Mores, Volmar José Hlavac, Mateus Pezzenatto e Luiz Henrique Glockner.
Abertos os trabalhos, foi posta em votação a Ata da última reunião realizada em 04
de junho do corrente, que foi APROVADA. Ato seguinte foi empossado o Conselheiro
suplente, José Antonio Sala, substituindo o Conselheiro Leonardo Souza da Rosa,
que comunicou impossibilidade de comparecimento a esta reunião. Ítem seguinte da
pauta, foi posta em votação a Instrução Normativa que regulamenta o Manual de
Procedimentos para o Projeto de Conclusão do Curso Técnico em Alimentos na
modalidade subsequente.A proposta foi APROVADA, determinando o Presidente que
o texto seja formatado no Art. 11º, do Capítulo VI. Na sequência foi posta em
votação a Instrução Normativa referente ao Manual de Estágio Curricular do curso
Superior de Engenharia Mecânica do Câmpus. Pelo presidente foi solicitada ao
Conselheiro José Antonio Sala uma explanação sobre o Manual, tendo este
informado sobre como o mesmo foi redigido, destacando que uma das normas é o
período de estágio, que será em período integral, no último semestre, ficando assim
o discente o expediente inteiro na empresa, com o que terá melhor aprendizado
prático. Perguntado sobre o sistema de avaliação do estágio, respondeu que a nota
é a média da soma das notas dadas pela empresa e pelo professor avaliador. Pelo
Conselheiro Volmar foi relatado ter ouvido em reuniões de empresários que os
estágios são muito superficiais e que as empresas não tem nenhuma vantagem.
Importante é que o estagiário se integre ao cotidiano da empresa. Com esta norma,
salienta, essa integração acontecerá em beneficio tanto da empresa como do
estagiário. Posta em votação foi a minuta APROVADA. Ato seguinte foi colocada em
votação a Instrução Normativa que institui normaas para aproveitamento de estudos
e certificação de conhecimentos para os cursos técnicos de nível médio na
modalidade subsequente e para os cursos superiores do Instuto Federal do Rio
Grande do Sul – Câmpus Erechim, revogando as Resoluções 06/2010; 013/2010,
06/2011 e 03/2012. Após explanações do Presidente e esclarecimentos dados pela
Conselheira Angelita Freitas da Silva, foi a proposta APROVADA. A seguir foram os
Conselheiros consultados sobre o Projetro de Extensão “Educaçãp e Tradição:Lado
a Lado pelo Rio Grande, que propõem a criação de um Departamento de Tradições
Gaúchas (DTG), nas dependências do Câmpus. Lembrou o Presidente que o tema
não é novo e que em várias oportunidades o Câmpus participou de eventos como a
Semana Farroupilha e que é importante a participação e integração com entidades
que promovem a tradição gaúcha. Pelos Conselheiros foi a proposta APROVADA.
Na sequência foi solicitada apreciação da solicitação da Diretoria de Gestão de
Pessoas (DGP) sobre a prorrogação da licença para capatiação da servidora Juliana
Flach. Pelo Conselheiro José Antonio Sala foi informado que a Comissão de
Progressão Docente já aprovou o pedido. Pelo Conselheiro Volmar foi dito que vê
com bons olhos a oportunidade de afastamento, uma vez que melhora a qualificação
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dos servidores, o que resulta em melhorias na qualidade do ensino. Nos Assuntos
Gerais da pauta, convidou o presidente para a Plenária da Organização Didática que
acontecerá no dia de amanhã, oportunidade em que serão votadas a proposta inicial
e as sugestões apresentadas, para posterior envio à Reitoria, quando as propostas
de todos os Câmpus serão unificadas em um único documento, que será enviado ao
Conselho Superior para aprovação final. Pelo Conselheiro Luiz Henrique foi
perguntado sobre a existência ou não de um cronograma para tramitação do
documento, respondendo o Presidente que existe um cronograma mas que é difícil
de ser cumprido uma vez que envolve todos os Câmpus e nem todos tem condições
de cumprí-lo. Ato seguinte, pelo Presidente foi feito o comunicado de que 330
candidatos concorrem às vagas dos cursos técnicos para o próximo semestre, nas
provas que serão realizadas no próximo domingo, dia 06. Informou também sobre a
possibilidade de ser necessária uma reunião extraordinária deste Conselho,
possivelmente no dia 28 ou 29 deste mês. Os Conselheiros serão avisados. A
próxima reunião ordinária, conforme cronograma, está marcada para o dia 06 de
agosto de 2014. Pelo Conselheiro José Antonio Sala, suplente representante do
segmento Docente, foi solicitado o envio do material da pauta de cada reunião
também para os suplentes, para que acompanhem as atividades deste Conselho,
principalmente quando houver a necessidade de comparecimento motivado pela
ausência do Conselheiro titular. Pelo Presidente foi determinado que assim seja
feito. Nada mais havendo, Eu, Helio Pomorski, Assistente em Administração – Chefe
de Gabinete, lavrei a presente que vai por todos assinada, contendo este termo
sessenta e oito (68) linhas.............................................................................................

