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ATA Nº 10/2017 de 13/12/2017. Aos treze (13) dias do mês de dezembro de dois mil
e dezessete (2017), às dez horas e trinta minutos(10:30), na sala do Diretor-Geral do
Campus Erechim do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio
Grande do Sul, sob a presidência do professor Alexandro Magno dos Santos Adário,
reuniram-se os membros do Conselho de Campus nomeados pela Portaria nº 122,
de 08 de junho de 2016, a saber: Luiz Gustavo de Moura Barbosa, representando o
segmento Docente; Marlova Elizabete Balke e Regis Nogara dos Reis,
representando o segmento Técnico-Administrativo e Rosário Pedrozo Fonseca
representando o segmento discente. Abertos os trabalhos, foi apreciada a ata nº
09/2017, referente a reunião ordinária(realizada no dia 08/11/2017), a mesma foi
APROVADA, com ressalva. O Professor Luiz Gustavo solicitou incluir na linha 49
desta a data da reunião, (treze de setembro deste ano), onde o professor Eduardo
mencionou que o Conselho de Campus seria apenas consultivo em relação a
solicitação de afastamentos docentes. Na sequência foi apreciado o resultado do
edital 33/2017, referente ao processo classificatório para afastamento de servidores
Técnico-Administrativos para capacitação/qualificação, sendo o resultado deste edital
HOMOLOGADO pelo conselho de Campus. O próximo item de pauta foi a
apreciação da retificação do Calendário Letivo 2017. Alexandro destacou que a
retificação do calendário ocorreu em função da adesão dos servidores a greve geral
no dia dez de novembro deste ano, onde foram suspensa as atividades letivas. Após
análise do cronograma de recuperação das atividades, a retificação do calendário
letivo foi APROVADA pelo conselho. Na sequência da reunião foram abordados os
seguintes Informes e Assuntos Gerais. Alexandro comunicou aos conselheiros que a
Diretoria de Gestão de Pessoas está encaminhando e-mail cobrando os certificados
de defesas dos servidores que solicitaram algum tipo de afastamento para
capacitação/qualificação e retornaram sem apresentar o certificado de conclusão,
podendo ocorrer ressarcimento ao erário caso não apresentarem o devido certificado
no prazo estabelecido, neste sentido, solicitou aos conselheiros repassar a
informação aos demais servidores. Informou sobre a conclusão do curso de libras
ofertado pelo Campus, destacando a importância e o sucesso que o curso obteve.
Na sequência relatou também sobre o encerramento do curso de marketing para
cooperativas. Em relação a este assunto, a conselheira Marlova informou que está
sendo elaborado um edital para venda dos produtos produzidos pela agricultura
familiar aqui no campus no próximo ano. Alexando informou aos conselheiros que
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não foi possível realizar a cobertura entre os blocos do Campus, conforme estava
proposto para este ano no plano de ação, devido a problemas na licitação e assim o
valor destinado a esta ação foi remanejado para adquisição de equipamentos de
informática e reparação dos laboratórios. A conselheira Marlova destacou a
importância desta ação, uma vez que os laboratórios além de serem utilizados pelos
alunos dos cursos regulares, são utilizados também para oferta cursos à comunidade
externa, como por exemplo os cursos à terceira idade. Na sequencia, o conselheiro
Regis informou sobre os prazos para inscrições no edital de assistência estudantil,
solicitando aos demais conselheiros ajuda na divulgação para os discentes. O
mesmo, relatou sobre a reunião do Conselho Superior, na qual foram dados os
encaminhamentos para o regramento do processo eleitoral de escolha do Reitor PróTempore, em função do falecimento do Reitor Osvaldo. Finalizados os trabalhos, eu,
Denise Beatris Tonin, Chefe de Gabinete, lavrei a presente, contendo este termo
quarenta e oito linhas (48) linhas…………………………………………………………….

