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ATA Nº 04/2013 de 21/05/2013. Aos vinte e um (21) dias do mês de maio de dois mil
e treze (2013), às dezesseis horas, (16:00h), no gabinete da Direção Geral do
Campus Erechim do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio
Grande do Sul, reuniram-se os membros do Conselho de Câmpus nomeados pela
Portaria nº 001, de 25 de setembro de 2012, sob a direção do Presidente, professor
Eduardo Angonesi Predebon, a saber: Daniel Pires Nunes, Marlice Salete Bonacina,
Márcia Maria Racoski, Vinicius Michelin e Juliane Bonez, além dos convidados
professores Ernani Gottardo e Leonardo Souza da Rosa, coordenador Adjunto do
Pronatec e supervisor do Curso Técnico em Agroindústria, respectivamente. Abertos
os trabalhos, pelo presidente foi posta em votação a ata de nº 03, da reunião de 30
de abril/2013, deste Conselho, que foi aprovada por unanimidade, passando a seguir
às pautas da presente reunião: Curso técnico em Agroindústria Pronatec. Atendendo
a solicitação do conselheiro Vinicius, o coordenador Adjunto do Pronatec, e o
supervisor do Curso Técnico em Agroindústria, Ernani e Leonardo, respectivamente,
esclareceram sobre os motivos oferta do curso Técnico em Agroindústria Pronatec e
não oferta do curso Técnico em Alimentos modalidade subsequente. no corrente ano
e sim a inclusão do mesmo entre os cursos Pronatec justificando que a não oferta do
curso técnico em alimentos havia sido definida em reunião com o diretor de ensino,
professor Julio Faitão e os professores da área de alimentos em novembro der 2012,
cuja oferta foi definida em janeiro do presente ano. O professor Leonardo esclareceu
ainda que o curso técnico em Agroindústria é diferente do curso técnico em
alimentos pois tem seu foco voltado para as tecnologias de produtos de origem
animal, enquanto o curso de alimentos apresenta uma ênfase mais ampla, incluindo
tecnologias como a de produtos açucarados, citando como exemplo a atividade
industrial realizada pela indústria Peccin. A inclusão do curso de Agroindústria entre
os oferecidos pelo Pronatec não tem nenhuma relação com a não oferta como curso
Técnico em Alimentos no processo seletivo de inverno deste ano e foi a melhor
opção neste momento, considerando também que o curso de Agroindústria Pronatac
oportuniza a geração de recursos financeiros para o IFRS Erechim. Informou ainda
que foram necessárias algumas alterações na matriz curricular, o que permite a
oferta do curso que pode ser desenvolvido sem a necessidade de deslocamento
para o Câmpus Sertão, o qual não tem disponibilidade laboratórios e Usinas piloto
de segunda a quinta, no turno da tarde. As modificações na matriz curricular do
curso visa reduzir a necessidade de laboratórios e usinas. O supervisor do curso de
Agroindústria Pronatec, professor Leonardo, declarou que as demais aulas práticas
poderão ser realizadas no CETRE-EMATER, localizado no bairro Agrícola. Pelo
presidente do Conselho foi feito o esclarecimento do por quê da impressão dos
flyers foi feita, mesmo sem ter sido analisado pelo Conselho, uma vez que havia a
necessidade de preparar o material para divulgação do Processo Seletivo de Inverno
na feira Construir. Pela conselheira Marlice foi exposta a situação do curso ante a
falta de laboratórios e usinas no Câmpus e as dificuldades de deslocamento e
disponibilização dos laboratórios e pessoal no Câmpus Sertão, para a realização de
aulas práticas aos sábados. Segundo ela, a oferta como curso técnico será feita
normalmente nos próximos semestres. Pelo presidente do Conselho foi perguntado
aos conselheiros se concordavam com a não oferta do curso de alimentos no
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segundo semestre deste ano, não havendo manifestação contrária. Com a
aprovação dos conselheiros o curso de Agroindústria será ofertado pelo Pronatec e
na próxima reunião geral serão dados os devidos esclarecimentos sobre o fato aos
servidores. Na sequencia, pelo presidente do Conselho foi feito comentário sobre a
movimentação de servidores no IFRS, comunicando a vinda de servidores através
de editais de transferência e redistribuição, comentando também sobre a
possibilidade de cedência de servidores para outros órgãos federais. Com relação
discussão sobre a elaboração de formas de consulta para a comercialização de
bens, pelo presidente foi dito que, no momento não existe nenhuma pretensão de
venda e caso surja esta possibilidade, toda a comunidade acadêmica será
consultada. Com relação às obras, pelo presidente foi dito que a construção do
prédio para o curso de Alimentos foi praticamente abandonada, permanecendo
apenas dois empregados. Caso seja confirmado o real abandono o contrato poderá
ser finalizado, contatando-se a segunda colocada entre os participantes do processo
licitatório para a construção para que manifeste interesse em continuar a construção
e, caso contrário, será aberta uma nova licitação. Quanto ao prédio para a biblioteca,
a previsão é de que seja concluída no mês de julho deste ano, uma vez que os
trabalhos seguem o cronograma estabelecido. Com relação ao Processo Seletivo,
disse o presidente que houve um atraso na publicação do edital em vista da não
aceitação do convênio com a FAURGS pela procuradoria jurídica. Assim o processo
deverá ser feito pelo Câmpus. A divulgação do edital deverá ser feita ainda neste
mês. 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 nove (69) linhas...........................................................................................

