
Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul
Campus Erechim

ATA Nº 08/2016 de 14/09/2016. Aos quatorze (14) dias do mês de setembro de dois
mil e dezesseis (2016), às dez horas e trinta minutos, (10:30min), 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,  em  exercício,  Sidnei
Dal”Agnol,  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; Roberta Rigo de
Aguiar, representando o segmento Técnico-Administrativo; Fernando Junior Lava e
Rosário M. Pedrozo Fonseca, representando o segmento discente e representando a
Comunidade  Externa,  José  Gelso  Miola.  Abertos  os  trabalhos,  o  presidente  do
Conselho  em exercício  desejou  boas  vindas  a  todos  e  iniciou  a  reunião  com a
assinatura do termo de posse do conselheiro José Gelso Miola, representante da
Comunidade  Externa  escolhida  por  sorteio,  conforme  Edital  nº  26/2016.  Na
sequência foi apresentado o primeiro item de pauta desta reunião:  Apreciação do
processo número 23363.000316.2016-53, referente à liberação de carga horária
para  fins  de  capacitação,  da  servidora  Dalvana  Bueno Bastian, conforme IN
006/2015. O conselheiro Luiz Gustavo questionou se existe alguma orientação para a
liberação de carga horária para cursos de capacitação à distância. Sidnei esclareceu
que hoje a instrução normativa não prevê diferença para liberação de carga horária
entre os cursos presenciais e à distância. Fernando Lava destacou que não consta
no processo a data do término da liberação da carga horária. A conselheira Lidiane
esclareceu que conforme prevê a IN 006/2015 a liberação é concedida por semestre,
sendo necessário a cada semestre o servidor solicitar renovação, caso necessário. O
presidente do conselho destacou que para ocorrer a liberação da carga horária existe
um comprometimento  da  equipe  de  trabalho  em  assumir  as  tarefas  do  servidor
liberado  durante  sua  ausência.  Após  análise  e  esclarecimentos  o  processo  foi
APROVADO pelo conselho. O próximo item de Pauta foi apreciação e votação do
Regulamento de Utilização dos Equipamentos dos Laboratórios de Informática,
Salas  de  Aula  e  Auditórios  do  Campus  Erechim. Sidnei  destacou  que  este
documento já havia passado pela análise do conselho em reuniões anteriores e foi
solicitado alterações pelos conselheiros, tendo retornado agora com as correções
sugeridas  para  uma  nova  análise  e  votação.  O  documento  foi  APROVADO por
unanimidade. Na sequência da pauta foi apresentado para apreciação o processo
classificatório  de  afastamentos  de  servidores  Técnico-Administrativos,  de
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acordo com o edital 041 de 19 de Agosto de 2016. O processo foi APROVADO pelos
conselheiros  presentes.  Em  Assuntos  Gerais  o  presidente,  em  exercício,  do
Conselho-  Sidnei  Dal''Agnol,  falou sobre o processo seletivo  2017/1  e solicitou a
colaboração de todos na divulgação do mesmo. Ainda sobre os afastamentos,  o
conselheiro Fernando Lava solicitou incluir na planilha de controle de afastamentos
encaminhada  aos  conselheiros  junto  com  os  processos  de  solicitação  de
afastamento  a  data  de  início  do  afastamento  e  previsão  de  término.  Nada  mais
havendo, o Presidente, em exercício, do Conselho agradeceu a presença de todos e
finalizou  os  trabalhos.  Eu,  Denise  Beatris  Tonin,  Chefe  de  Gabinete,  lavrei  a
presente, contendo este termo quarenta e quatro(44) linhas............………………….
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