Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul
Campus Erechim
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ATA Nº 04/2016 de 17/06/2016. Aos dezessete (17) dias do mês de Junho de dois mil
e dezesseis (2016), às dez horas, (10:00h), na sala 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 122, de 08 de junho
de 2016, a saber: Lidiane Zambenedetti e Luiz Gustavo de Moura Barbosa,
representando o segmento Docente, Regis Nogara dos Reis e Roberta Rigo de
Aguiar, representando o segmento Técnico-Administrativo, Fernando Junior Lava e
Rosário M. Pedrozo Fonseca, representando o segmento discente, eleitos de acordo
com o Edital nº 25/2016 e o Sr. Francisco Franceschi, representando a Comunidade
Externa escolhida por sorteio, conforme Edital nº 26/2016. Estavam presentes
também como convidados a Coordenadora de Pesquisa e Inovação, Silvana
Saionara Gollo, a Diretora de Ensino, Noemi Luciane dos Santos e o Coordenador de
Desenvolvimento Institucional do Campus, Sidnei Dal'Agnol. Abertos os trabalhos, o
presidente agradeceu pela disponibilidade dos conselheiros e parabenizando-os pela
eleição. A seguir os Conselheiros foram empossados, com a assinatura dos
respectivos termos de posse. Pelo presidente foi feita uma apresentação geral do
Campus, quanto ao funcionamento, atividades e cursos. Na sequência, explicou a
composição, funcionamento e atribuições do Conselho de Campus, ressaltando a
importância deste conselho para o desenvolvimento das atividades da instituição. O
Presidente lembrou aos conselheiros a responsabilidade destes em comunicar
diretamente o seu suplente caso não possam comparecer nas reuniões. Apontou o
Presidente, a necessidade de fixar-se um cronograma para a realização das reuniões
ordinárias, decidido por unanimidade que as mesmas serão realizadas nos dez(10)
primeiros dias do mês, definido como dia da semana a sexta-feira pelo turno da
manhã, ressalvando que poderão ser realizadas reuniões extraordinárias, bem como
consultas eletrônicas para os casos que necessitarem pareceres urgentes. A seguir,
o presidente comentou sobre a participação dos conselheiros na elaboração do plano
de ação 2017, convidando estes para participar no dia vinte e um (21) do mês de
Junho de dois mil e dezesseis (2016) da primeira reunião para elaboração do plano.
Na sequência foi solicitado pela coordenadora de pesquisa e inovação Silvana,
permissão para uso da palavra, esta parabenizando os membros do conselho
reforçou a importância deste conselho, fez um relato sobre a criação do Campus e
agradeceu a presença do Sr. Francisco Franceschi que esteve presente desde o
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início da implantação do Campus. A seguir, o Sr. Francisco falou sobre a satisfação
de representar a comunidade externa, do trabalho realizado para a implantação do
Campus e colocou sobre a importância do Instituto Federal para a comunidade.
Passando aos Assuntos Gerais, o Conselheiro Luiz Gustavo solicitou informação
sobre o prazo de antecedência que podem ser encaminhadas as pautas para a
reunião, sendo informado pelo Presidente que as pautas podem ser encaminhados
até último dia do mês anterior a reunião. Agradecendo a presença de todos, o
Presidente finalizou os trabalhos. Nada mais havendo, eu, Denise Beatris Tonin,
Chefe de Gabinete, lavrei a presente, contendo este termo quarenta e quatro(44)
linhas..................…………………..

