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ATA Nº  05/2017 de  12/07/2017.  Aos  doze(12)  dias  do  mess  de  julho  de  dois  mil  e
dezessete  (2017),  ass  dez  horas  e  trinta  minutos(10:30),  na  sala  da  Direça o  Geral  do
Campus Erechim do Instituto Federal de Educaça o, Ciesncia e Tecnologia do Rio Grande do
Sul,  sob  a  presidesncia  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: Luiz Gustavo, representando o segmento Docente; Regis Nogara dos Reis e
Roberta  Rigo  de  Aguiar  representando  o  segmento  Técnico-Administrativo;  Rosário  M.

Pedrozo  Fonseca  e  Ricardo  Tavares representando  o  segmento  discente.  Abertos  os
trabalhos,  foi  posta  para  apreciaça o  a  ata  nº  04/2017,  referente  a  reunia o
ordinairia(realizada no dia 07/06/2017) a ata foi APROVADA. Na sequesncia foi apreciado
o regulamento para dispensa de realizaça o de estaigios obrigatoirios para discentes de
cursos teicnicos e superiores do IFRS – Campus Erechim, o documento foi APROVADO
pelo conselho. O proiximo item de pauta foi a apreciaça o do pedido de prorrogaça o de
afastamento  da  professora  Rosiane  Serrano.  O  Presidente  do  Conselho  relatou  que
conforme a documentaça o apresentada pela docente, houve troca de orientador durante
o períiodo em que a mesma esta i redigindo a tese e com esta justificativa ela solicita a
prorrogaça o  de  afastamento  para  conclusa o  de  seu  doutorado.  Apois  anailise  da
documentaça o apresentada, a solicitaça o de prorrogaça o de afastamento da professora
Rosiane Serrano foi APROVADA. O proiximo item de pauta foi a apreciaça o da nota de
esclarecimento  encaminhada  pelo  setor  de  Tecnologia  da  Informaça o,  referente  a
alteraça o  do  horairio  de  funcionamento  do  setor.  Os  Conselheiros  aceitaram  as
consideraço es  encaminhadas pelo  setor  de  Tecnologia  da  Informaça o.  Em Assuntos  e
Informes  Gerais,  Eduardo  informou que  foi  aprovada  na  uiltima reunia o  do  Conselho
Superior  a  normativa  para  realizaça o  de  atividades  de  extensa o  remuneradas,  via
implantaça o de projetos com a comunidade externa. Informou tambeim, que estai sendo
trabalhado para a aprovaça o do regramento que permita aos docentes com dedicaça o
exclusiva  atuar  em  outras  instituiço es/programas  e  destacou  a  importasncia  deste
processo  para  fortalecer  as  parcerias  e  relacionamento  com  outras  instituiço es,
principalmente nestes momentos de dificuldades econosmicas. O proiximo assunto foi a
proposta  de  horairio  diferenciado  de funcionamento do Campus  no períiodo de  feirias
escolares,  do dia  treze  ao dia  vinte  e  quatro de  julho deste  ano,  sendo o horairio  de
trabalho nas segundas-feiras das doze ass dezoito horas e de terça a quinta-feira das oito
ass  quatorze horas.  O horairio de trabalho diferenciado foi  ratificado pelo Conselho de
Campus. Na sequesncia o presidente do Conselho retomou o assunto da reunia o anterior,
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em  relaça o  aos  acidentes  com  discentes  no  Campus,  informou  que  na o  ei
responsabilidade da CISPA atuar nestes casos e que anualmente sa o realizados o curso de
primeiros socorros no Campus. A conselheira Rosairio destacou que na reunia o anterior
foi levantada tambeim a questa o de como proceder em relaça o ao registro dos casos de
acidentes.  Foi  sugerido pelo  Conselho do Campus criar  um protocolo  de  registros  de
atendimento  de  acidentes  no  Campus.  Regis  destacou  o  cuidado  que  se  deve  ter  ao
chamar o atendimento do SAMU sem haver gravidade na situaça o, pois acaba perdendo a
credibilidade. Na sequesncia o presidente do Conselho informou que a partir do mess de
agosto serai retomada a parceria junto ao poder legislativo referente a oferta do curso de
formaça o em gesta o puiblica, relatou que na primeira oferta do curso, o Campus recebeu
em contrapartida a cessa o de livros para a biblioteca,  na segunda ediça o foi  obtido o
víideo institucional do Campus e nesta ediça o, o Campus receberai novamente uma certa
quantidade em livros. Na sequesncia o conselheiro Regis questionou como se encontra a
situaça o  patrimonial  do Campus,  se  ha i alguma pendesncia  em relaça o  ao patrimosnio.
Eduardo  esclareceu  que  na o  ha i pendesncias  em  relaça o  ao  patrimosnio  do  Campus,
relatando que anualmente ei designada uma comissa o para realizar o levantamento dos
bens e as pendesncias apontadas pela comissa o jai foram resolvidas. O conselheiro Regis
questionou tambeim sobre a realizaça o das reunio es de equipe/coordenaço es. O Diretor
esclareceu que as reunio es sera o retomadas a partir do mess de agosto.  Na sequesncia,
Regis  solicitou  que  seja  revista  a  logíistica  em  relaça o  as  viagens  a  serviço  para
localidades  distantes,  devido  a s dificuldade  de  ir  e  voltar  no  mesmo dia  e  tambeim o
problema do sistema de transportes, que na o permite incluir dois motoristas na mesma
guia. O Conselho solicitou ao setor de infraestrutura verificar a possibilidade de incluir
mais  de  uma  opça o  de  motorista  na  guia  de  transportes.  O  Presidente  do  Conselho
agradeceu a presença de todos e finalizou os trabalhos. Eu, Denise Beatris Tonin, Chefe de
Gabinete,  lavrei  a  presente,  contendo  este  termo  sessenta  e  uma  (61)
linhas………………………………………………………………
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