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ATA Nº 06/2013 de 23/07/2013. Aos vinte e três (23) dias do mês de julho 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, 
Silvana Saionara Gollo, Lucas Agostini, Rubia Cristina Favretto, Márcia Maria 
Racoski, Vinicius Michelin e Flávia Dalla Costa, além dos convidados, professor 
Leonardo Souza da Rosa, supervisor do curso Técnico em Agroindústria e Angelita 
Freitas da Silva, Diretora de Ensino. 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 solicitada alteração na ordem da pauta, sugerindo que 
inicialmente fosse feita análise do ítem 5, que trata da apreciação e aprovação do 
curso Técnico em Agroindústria ofertado por intermédio do Pronatec. Com a 
concordância dos presentes, solicitou ao supervisor do curso, professor Leonardo, 
fosse feito um relato sobre o andamento dos pareceres nas pró-reitorias de ensino e 
de Desenvolvimento Institucional, que determinaram algumas modificações na 
formatação, sem alterações no conteúdo e que o PPC foi aprovado. Explicou que as 
modificações foram feitas em função da realidade, ante a inexistência de laboratório 
no Câmpus e a impossibilidade de utilização dos laboratórios do Câmpus Sertão. 
Assim, serão ofertadas mais aulas teóricas e menos aulas práticas. Estas, quando 
necessárias, serão ministradas nos laboratórios da CETRE/EMATER. Informou 
também que o curso terá uma carga horária de 1.224 horas e que as aulas iniciaram 
no dia 3 de junho passado. Consultados os conselheiros, a oferta do curso Técnico 
em Agroindústria através do Pronatec foi APROVADA. O segundo tema em análise 
foi a apreciação da minuta do Regulamento Disciplinar Discente. O assunto foi 
detalhado pela convidada Angelita Freitas da Silva, explicando como foi elaborado o 
texto, com a participação do setor Pedagógico, Assistência ao Estudante e 
Coordenadores de Cursos, seguindo modelos de outras instituições. Pelo 
Conselheiro Daniel foram apontados algumas atitudes dos discentes que precisam 
ser regulamentadas, por exemplo plágio e o uso de aparelhos celulares em sala. A 
Conselheira Rubia comentou que alguns professores permitem o uso dos aparelhos 
para acompanhamento de conteúdo. Pelo presidente do Conselho foi feito o 
comentário de que  problemas de relacionamento sempre vão existir e que estes 
precisam de atenção e regramento. O uso de tecnologia é inevitável e é uma 
tendência para o futuro, quando todos os alunos deverão ter equipamentos para 
acompanhar aulas. Pela Conselheira Flávia foram apontados erros ortográficos e 
pediu sejam feitas correções. Após análise e sugestões apresentadas pelos 
Conselheiros, foi o texto APROVADO, com a ressalva de que deverão ser feitas as 
correções ortográficas. A validade deste documento será de um ano, a contar desta 
data, oportunidade em que será feita uma avaliação e ajustes, se necessário. O 
terceiro ítem da pauta foi apreciação da minuta que regulamenta os fluxos para 
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submissão de projetos e relatórios de atividades de ensino. O tema foi detalhado 
pela convidada Angelita Freitas da Silva. A minuta foi APROVADA pelos Conselheiros 
com a sugestão de revisão do § único do Art. 8º, a exigência só deverá ser feita em 
viagens para fora do Estado e também no Art. 5º, que faz referência ao 
encaminhamento. Este só deverá ser feito à Direção Geral e Administrativa se tiver 
custo. Os prazos para encaminhamento dos projetos serão de, no mínimo trinta (30) 
dias, se tiver custos e de sete (7) dias, se não tiver custos. Como 4º ítem da pauta, 
foi feita apreciação da minuta do Regimento Interno do Conselho de Câmpus. Após 
várias sugestões, decidiram os Conselheiros que o Relator da minuta, Conselheiro 
Daniel Pires Nunes encaminhará a mesma aos demais, que deverão responder, 
apresentando sugestões via E-mail. Apos receber as sugestões, o relator Daniel 
redigirá o texto final, que será apresentado e submetido à votação na próxima 
reunião. O 6º ítem da pauta foi comunicação e apreciação de ações preventivas aos 
furtos, roubos e avarias nas dependências do Câmpus. Segundo o Presidente do 
Conselho, foi feita solicitação aos servidores para que tenham maiores cuidados com 
objetos pessoais e também com os disponibilizados para o exercício de suas 
atividades. Pelo Conselheiro Daniel foi dito que realizou reunião com os professores, 
com relação à instalação de câmeras nos laboratórios. Na reunião foi decidido que 
concordam com a instalação emergencial e temporária (até o final deste ano), mas 
que seja feito estudo de outras formas para resolver o problema. Pelo Conselheiro 
Vinicius foi informado que os servidores que atuam na biblioteca opinaram 
favoravelmente à instalação do equipamento. No tem 7º da pauta, pelo Presidente do 
Conselho foi feito relato da situação do andamento das obras dos blocos 2 e 3. Com 
relação ao bloco 2, da biblioteca, a informação é de que o andamento das obras é 
quase normal, prevendo-se a entrega do mesmo em meados do segundo semestre 
de 2013. Com relação ao bloco 3, foi feito contato com a segunda colocada na 
licitação, que espera dados da Direção de Projetos e Obras para decidir se aceita dar 
continuidade à construção. Pelo Conselheiro Daniel foi perguntado sobre o 
suprimento de energia elétrica para o prédio da biblioteca, que depende da 
construção da subestação, projeto vinculado ao do bloco 3. Pelo Presidente do 
Conselho foi dito que o projeto da subestação será desvinculado daquele. Daniel 
também apontou a necessidade da contratação de professor de Física e Segurança 
no Trabalho, lembrando que na área da mecânica professores nomeados para outras 
áreas estão suprindo essa carência. No ítem 8º, foi feito o comunicado de 
atendimento à solicitação do Conselheiro Lucas, na reunião anterior, com relação à 
providências à disponibilização de jornais na biblioteca. Informou o Presidente que já 
estão sendo entregues dois jornais, sempre no início do expediente pela manhã, 
sendo eles o jornal Bom dia e Diário da Manhã, entregues como cortesia. Como 
último tema, foi distribuída aos Conselheiros  moção ao Consup, que pede atenção 
ao cumprimento da Resolução nº 117/2011 e Instruções Normativas expedidas pelas 
Pró-reitorias de Ensino e de Desenvolvimento Institucional, referentes a aprovação 
de cursos pelos Conselheiros. Pelo presidente foi lembrado aos Conselheiros para 
que atentem às suas atribuições. Comentou o presidente que em alguns Câmpus, 
cursos foram aprovados, resultando na nomeação de professores e servidores, mas 
que até o momento os cursos não foram iniciados. A seguir, informou o presidente a 
nomeação de mais dois servidores para o Câmpus, sendo eles um técnico em 
laboratório de vestuário e um técnico para a área de mecânica. Pelo presidente foi 
feita consulta para nomeação de uma comissão eleitoral para organizar eleições para 
diversos setores no Câmpus, o que foi APROVADO pelos Conselheiros. Pelo 
Conselheiro Lucas foi feito questionamento sobre a devolução do baú-laboratório de 
física. Esclareceu o presidente que o mesmo foi devolvido porque, apesar de ter 
bancadas, não estava equipado e também porque necessitava de energia elétrica 
elevada, não disponível no Câmpus. Pela Conselheira Silvana foi solicitada 
informação sobre os motivos da não utilização do ônibus adquirido. Pelo presidente 
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foi dito que estão faltando documentos e motorista. Com relação ao motorista, se 
necessário e disponível, poderá ser solicitado motorista de outro Câmpus. Cumprida 
a pauta, pelo presidente foi encerrada a reunião, determinando a devolução da 
moção ao Consup assinada pelos Conselheiros e a redação da Resolução da 
aprovação da oferta do curso Técnico em Agroindústria pelo Pronatec. Nada mais 
havendo, eu, Helio Pomorski, Assistene em Administração, Chefe de Gabinete, lavrei 
a presente, que vai por todos assinada, contendo este termo, cento e sete (107) 
linhas...............................................................................................................................
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