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ATA Nº 05/2013 de 26/06/2013. Aos vinte e seis (26) dias do mês de junho de dois
mil e treze (2013), às treze horas e trinta minutos, (13:30h), no gabinete da Direção
Geral do Campus Erechim do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
do Rio Grande do Sul, sob a coordenação e presidência do Diretor Geral, Eduardo
Angonesi Predebon, reuniram-se os membros do Conselho de Campus nomeados
pela Portaria nº 001, de 25 de setembro de 2012, a saber: Daniel Pires Nunes,
Marlice Salete Bonacina, Lucas Agostini, Simone Izaquini, Márcia Maria Racoski,
Vinicius Michelin e Juliane Bonez. Aberta a reunião, pelo presidente foi posta em
votação a Ata da reunião anterior, que foi aprovada pelos presentes, passando-se à
análise dos assuntos pautados para esta reunião. Pelo presidente do Conselho e
Diretor do Câmpus foi feita um relato sobre a situação das edificações dos prédios
da biblioteca, da Agroindústria e da subestação de energia elétrica. Segundo o
mesmo, a obra do bloco 3, da Agroindústria está paralisada, mas que foi feito um
acordo e os trabalhos devem ser retomados a partir de 1º de julho, com a conclusão
programada para o início do mês de dezembro deste ano. Conforme o acordo com a
DPO, a empresa comprometeu-se em colocar, no mínimo vinte funcionários para
reiniciar os trabalhos na data citada. Ainda, segundo o acordo, caso os trabalhos não
sejam reiniciados no dia 1º de julho do corrente, o contrato será cancelado. As obras
da subestação estão incluídas nesta retomada. Com relação ao prédio para a
biblioteca, as obras estão sendo realizadas por outra empresa e a previsão da
entrega é para o início do segundo semestre do corrente ano. Pelo Conselheiro
Daniel foi pedida informação sobre a previsão do início das obras de ampliação do
laboratório dos cursos de Mecânica. Pelo presidente e Diretor do Câmpus foi dada a
informação de que na sexta-feira, dia 28 será feita perícia do terreno lindeiro com a
empresa Tamanini, onde houve desmoronamento do barranco e muro e que
somente após esse trabalho e a recuperação do muro será possível programar o
planejamento e construção dessa obra de ampliação. O segundo assunto da pauta
foi a apresentação da discussão em relação ao Plano de Metas Institucional. O
assunto já havia sido debatido pelos coordenadores e servidores, que apresentaram
sugestões sobre cursos a serem ofertados nos próximos anos. A planilha será
enviada à Reitoria para análise. Com relação aos cursos integrados, o assunto será
discutido em reunião com a Pró-reitoria de ensino no mês de agosto. O terceiro ítem
da pauta foi apresentação da discussão dos servidores do orçamento para 2014.
Segundo o presidente do Conselho, 3% (três por cento) do orçamento será
destinado à pesquisa e outros 3% (três por cento) para a Extensão, que serão
utilizados para bolsas de extensão, deslocamento de alunos e professores para
participação em eventos, manutenção dos núcleos Neabi e Nepge, organização da
JEPEX, aquisição de software para pesquisa e extensão, entre outros. Pelo
conselheiro Lucas Agostini foi feito comentário sobre o aumento do número de
alunos na área de mecânica ressaltando a importância da manutenção de recursos
para bolsas para esses estudantes. Na pauta assuntos gerais, foi solicitado pelo
Conselheiro Daniel, a apresentação de pré-minuta regulamentadora das atividades
do Conselho de Câmpus, sugerindo o presidente que o texto seja remetido aos
conselheiros para leitura incluindo-se o tema na pauta da próxima reunião. Pelo
conselheiro representante dos discentes, Lucas Agostini foi feita a solicitação de
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assinaturas de jornais que sejam disponibilizados aos alunos na data da entrega,
uma vez que os jornais assinados pelo Câmpus só chegam à biblioteca no dia
seguinte. Foi decidido que, num primeiro momento, será feita tentativa de conseguir
uma assinatura cortesia e caso não seja possível será feita a assinatura de um jornal
da região. Pelo presidente do Conselho foi feita a comunicação do envio de
mensagem aos servidores com relação à ocorrência de furtos no Câmpus e a
instalação de câmeras. Após explicar como funciona o sistema, pelo Conselheiro
Vinicius, representando a TI foi solicitada a instalação de câmeras nos laboratórios
de Informática e na Biblioteca, onde foi registrado o maior número de furtos.
Justificou dizendo que são locais onde existem muitos objetos pequenos, que
podem ser furtados com facilidade. Informou que muitos alunos utilizam os
laboratórios de informática e que muitas vezes o fazem sem acompanhamento, o
que dificulta a fiscalização; que já solicitou a contratação de mais técnicos, mas que
até o momento não foi possível. Com relação à instalação de câmeras nos
laboratórios e biblioteca, ficou decidido que o assunto será tema de consulta aos
servidores. O Conselheiro Daniel solicitou que o laboratório de mecânica também
seja contemplado e, também, que sejam adquiridos mais armários para que os
alunos possam guardar mochilas e outros materiais ao ingressarem nos laboratórios
justificando que neste existem equipamentos de pequenas dimensões, mas de preço
elevado. Pelo presidente e Diretor geral foi dada a informação sobre a possibilidade
da realização de concurso público no próximo semestre, pelo IFRS, para nomeação
de docentes e provavelmente também para cargos técnicos. Informou ainda que o
Conselheiro Vinicius é o presidente da comissão encarregada em organizar a
participação do Câmpus na Semana Farroupilha. Vinicius fez um relato sobre o que
foi feito durante a programação do ano passado e o que está sendo programado
para este ano, convidando a todos para participarem. Pelo presidente foi agendada
a próxima reunião do Conselho, para as 15:30 horas do dia 16 de julho, neste
mesmo local. Nada mais havendo, eu, Helio Pomorski, Assistente em Administração,
Chefe de Gabinete, lavrei a presente que vai por todos assinada, contendo este
termo setenta e cinco (75) linhas...................................................................................

