Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul
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ATA Nº 05/2016 de 08/07/2016. Aos oito (08) dias do mês de Julho 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; Técnicos-Administrativos: Roberta Rigo de
Aguiar e Marlova Elizabete Balke; Discente: Fernando Junior Lava e Rosário M.
Pedrozo Fonseca. Abertos os trabalhos, foi posta para apreciação a ata nº 04/2016,
referente a reunião ordinária(realizada no dia 17/06/2016). A Conselheira Rosário
fez a ressalva que seu sobrenome Pedrozo estava redigido com “S” e o correto é
com “Z” e apontou também que na linha 09 estava escrito: “represente o segmento
discente” e o correto é “representando o segmento discente”. Com as ressalvas
apontadas pela conselheira, a ata foi APROVADA. A seguir foi colocado para
apreciação e votação o Manual de Estágio Curricular Obrigatório do Curso
Técnico em Mecânica, o documento foi APROVADO por unanimidade pelos
conselheiros. O próximo tema de pauta foi a aprovação das alterações no Projeto
Pedagógico do Curso Técnico em Finanças. O Presidente do conselho informou
que o Projeto Pedagógico do Curso já foi aprovado pelo Conselho de Campus
anteriormente e passou pela análise da Pró-Reitoria de Ensino, conforme parecer nº
34/2016. Relatou ainda que o curso técnico em finanças atendendo a nova
organização didática passará a ter uma nova composição, com modificação da carga
horária. Informou que este é o primeiro curso que está sendo realizada a alteração,
mas que os demais também terão que se adequar as exigências da nova
organização didática, dentro de um período de 5 anos. O conselheiro Luiz Gustavo
questionou a partir de quando as alterações do curso técnico em finanças entrarão
em vigor. Eduardo informou que a partir do segundo semestre de 2016. A alteração
no Projeto Pedagógico do Curso Técnico em Finanças foi APROVADA pelos
conselheiros. A seguir foi colocada em análise o regulamento de utilização dos
equipamentos dos laboratórios de informática, salas de aula e auditórios do
Campus. O conselheiro Luiz Gustavo comentou que muitos instrumentos são
elaborados sem a consulta aos principais utilizadores, destacando que é inviável
colocar como proibido o uso de caderno e borracha nos laboratórios. Solicitou que
seja revisado o artigo sétimo, inciso onze e doze e compartilhado o documento com
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as pessoas que mais utilizam os espaços antes da aprovação deste. A conselheira
Rosário questionou que no documento fala que não poderiam ser levados itens para
os laboratórios, cadernos, borracha, etc, onde seriam guardados estes materiais. O
conselheiro Fernando questiona se consta no documento a restrição de acesso a
alguns sites, relatou que tem visto colegas jogando online durante as aulas nos
laboratórios. O Presidente informou que o documento se refere de forma genérica
sobre a restrição de acessos não recomendados em ambientes acadêmicos. A
conselheira Marlova destaca que no capítulo três consta que é proibido utilizar
softwares de jogos. A conselheira Lidiane manifestou-se que da forma que está
colocado no documento não impede jogos online, frisando que estes devem ser
bloqueados. Eduardo sugere colocar no documento que os jogos online e similares
são proibidos. Fernando citou também a proibição do uso do facebook. Rosário
manifestou-se que muitos professores utilizam o facebook para colocar o material
das aulas. O Presidente do conselhou destacou que as redes sociais fica mais difícil
proibir o acesso, pois muitas vezes são utilizadas profissionalmente também. Após
análise, o conselho deliberou por devolver o documento ao ensino com a orientação
de revisar os itens destacados pelos conselheiros e consultar os principais usuários
destes espaços. O próximo item da pauta foi apreciação do processo de números
23363.000233.2016-64, referente a liberação de carga horária para fins de
capacitação, da servidora Renata Geni Barbosa Martins, conforme IN 006/2015.
O Presidente do conselho relatou que este processo tem um parecer contrário a
liberação da carga horária por parte da equipe de trabalho, que a servidora Renata
solicitou um parecer da Comissão Interna de Supervisão de Carreira dos Técnicos
Administrativos em Educação (CIS), esta emitiu um parecer com uma série de
considerações e também solicitou a inclusão de uma retificação na página onze(11)
do processo onde havia um equívoco na distribuição dos horários da semana, o
Presidente destacou que esta retificação não atrapalha a argumentação principal do
parecer. A conselheira Lidiane questionou se o Conselho pode aprovar a liberação da
carga horária da servidora mesmo com parecer contrário por parte da equipe de
trabalho. O Presidente explicou que a liberação da carga horária pode ser aprovada
ou não pelo Conselho, caso aprovada, a equipe de trabalho pode recorrer da decisão
do conselho e então o processo será encaminhado para avaliação do Conselho
Superior(CONSUP). O Conselho deliberou por devolver o processo a origem, para
que sejam providenciadas as informações solicitadas no parecer cinco da CIS. Em
Assuntos Gerais, o Presidente informou aos conselheiros sobre a revisão do
regimento geral do Instituto Federal e a progressão por per saltum dos Técnicos
Administrativos, que estão em análise no Conselho Superior. Relatou sobre a visita
da Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação ao Campus para desenvolver um convênio
entre a área do vestuário e o SINDVEST. Informou ainda sobre a possibilidade de
convênios entre o Campus Erechim, Prefeitura Municipal e Brigada Militar para oferta
de cursos de capacitação para estas entidades. O Presidente relatou aos
conselheiros sobre o contingenciamento dos recursos financeiros, que estão
afetando também a questão da Assistência Estudantil. Informou que nos demais
anos o recurso para as bolsas de Assistência Estudantil era repassado integral, mas
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neste ano houve corte e provavelmente não será possível atender todos os alunos.
Solicitou aos conselheiros compartilhar esta informação com os demais membros
dos segmentos. A seguir o Presidente consultou os conselheiros sobre a
possibilidade de alteração do cronograma das reuniões ordinárias do Conselho de
Campus para o segundo semestre deste ano, por solicitação do representante da
comunidade externa. Ficou acordado entre os conselheiros que no segundo
semestre deste ano as reuniões ordinárias do Conselho de Campus serão realizadas
na quarta-feira no turno da manhã, nos dez primeiros dias do mês. 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
oitenta e nove(89) linhas..................…………………..

