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ATA Nº 08/2019 de 09/10/2019. Aos onze dias do mês de setembro de dois mil e 1 

dezenove, às dez horas (10h), na sala da direção-geral do Campus Erechim do Instituto 2 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, sob a presidência do 3 

Diretor-Geral, Eduardo Angonesi Predebon, reuniram-se os membros do Conselho de 4 

Campus nomeados pela Portaria nº 148, de 17 de junho de 2019, a saber: João Rogério 5 

Machado Pereira, representando o segmento docente; Silvia Lethicia Frandolozo e André 6 

Luciano Ciotta representando o segmento técnico-administrativo; Fabrício Luiz Bertochi, 7 

representando o segmento discente. Primeiro item de pauta foi a aprovação da Ata nº 8 

07. Aprovada por unanimidade. O segundo item de pauta tratou da aprovação do 9 

Calendário Acadêmico 2020. Eduardo relata que houve a consulta aos coordenadores de 10 

curso e, posteriormente em forma de sessão aberta aos servidores. Este item de pauta 11 

foi aprovado pelos conselheiros. O terceiro item de pauta tratou da revogação da 12 

Resolução nº 006/2015, de 21 de dezembro de 2015, que aprova o Sistema de avaliação 13 

do processo de ensino-aprendizagem para os cursos técnicos e superiores do IFRS 14 

Campus Erechim. Este item de pauta foi aprovado pelos conselheiros. O quarto item de 15 

pauta também tratou de uma revogação. O Setor Pedagógico também solicitou a 16 

revogação da Instrução Normativa nº 001/2012, de 30 de agosto de 2012 que institui 17 

normas para o regime de frequência e o regime excepcional para os cursos técnicos de 18 

nível médio na modalidade subsequente e superiores do IFRS Campus Erechim, 19 

revogando a resolução 005/2010. Este item de pauta foi solicitado pelo Setor 20 

Pedagógico, que vem para atender demandas institucionais e foi aprovado por 21 

unanimidade pelos conselheiros. O quinto item de pauta tratou da Revisão do Capítulo 22 

de Ofertas de Cursos e Vagas do PDI 2019-2023. O Coordenador de Desenvolvimento 23 



Institucional, Professor Alexandro Magno dos Santos Adario se fez presente da reunião, 24 

explicou realizou reuniões com as áreas para rever a oferta de vagas e cursos e que 25 

apresenta aos conselheiros o levantamento. Após explicações e detalhamentos 26 

relacionados às reuniões, este item de pauta foi aprovado pelos conselheiros. O sexto 27 

item de pauta tratou dos Assuntos Gerais, dentre eles o presidente do conselho 28 

comunicou e convidou a todos para participarem da Reunião que será realizada na 29 

CEPERS, onde estarão presentes diversas instituições públicas de ensino realizando uma 30 

grande Discussão sobre a Educação Pública do país. Eduardo informa que haverá reunião 31 

do CONSUP no dia 22 de outubro e terá como um dos itens de pauta, a Revisão da 32 

Instrução Normativa nº 82. Eduardo convida a todos para a palestra que será realizada 33 

na data de hoje, dia 11 de outubro, com o tema referente a Internacionalização, 34 

ministrada pela servidora vinda da Reitoria Viviane Campanhola Bortoluzi. Eduardo 35 

informa que foram aprovados os dois projetos enviados pelo Campus Erechim à Reitoria, 36 

referentes ao Projeto de Professor Visitante. Ambos são da área de Gestão. Finalizados 37 

os trabalhos, nada mais havendo a constar, eu, Milene Mecca Hannecker, chefe de 38 

gabinete, lavrei a presente ata, contendo este termo quarenta 39 

linhas……………..................................................................................................................... 40 


