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1

ATA Nº 07/2019 de 11/09/2019. Aos onze dias do mês de setembro de dois mil e

2

dezenove, às dez horas e trinta minutos (10h30min), na sala da direção-geral do Campus

3

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

4

sob a presidência do Diretor-Geral, Eduardo Angonesi Predebon, reuniram-se os

5

membros do Conselho de Campus nomeados pela Portaria nº 148, de 17 de junho de

6

2019, a saber: João Rogério Machado Pereira e Silvana Saionara Gollo, representando o

7

segmento docente; Silvia Lethicia Frandolozo e André Luciano Ciotta representando o

8

segmento técnico-administrativo e Fabrício Luiz Bertochi, representando o segmento

9

discente. Abertos os trabalhos, o Presidente do Conselho apresentou o primeiro item de

10

pauta que tratou da aprovação da Ata nº 06/2019. Todos os conselheiros deram a mesma

11

por aprovada. No segundo item de pauta do dia, foi apresentado aos conselheiros para

12

aprovação e apreciação, o Projeto Pedagógico do Curso Técnico em Informática –

13

Integrado ao Ensino Médio. Neste momento, Eduardo chama para apresentar aos

14

conselheiros o referido projeto, o Diretor de Ensino Substituto Professor Giovani

15

Rodrigues que fez uso da palavra. Giovani explica aos conselheiros as dificuldades de

16

montar o projeto, relatou o envio à Reitoria para avaliação dos responsáveis e,

17

posteriormente, o retorno para pequenas correções. Giovani informa que esta é uma

18

grande conquista para o Campus. Os conselheiros fizeram perguntas pontuais ao Diretor

19

de Ensino Substituto e ao Diretor e Presidente do Conselho. Os dois explicam que o

20

Campus passará por adequações para receber estes alunos, tanto no espaço físico,

21

conforme for possível devido ao Orçamento, quanto nos horários de atendimento de

22

alguns setores diretamente ligados às atividades estudantis. Eduardo informa que os

23

Servidores - Assistentes de Alunos - passarão a fazer parte da Direção de Ensino e estarão

24

em plena disposição para bem atender os estudantes. Após as devidas explicações, o

25

Projeto Pedagógico do Curso Técnico em Informática – Integrado ao Ensino Médio foi

26

aprovado por unanimidade. O terceiro item de pauta tratou da apreciação e análise

27

referente à prestação de serviços do Professor Alisson Dalsasso Correa de Souza com a

28

empresa Elevittá. Após explicações do presidente Eduardo referentes aos serviços

29

prestados, os conselheiros aprovaram a prestação de serviços. O quarto item de pauta

30

tratou da Revisão de Ofertas e Vagas PDI 2019-2023. Neste momento, Eduardo chama o

31

Professor Alexandro Magno dos Santos Adário para prestar esclarecimentos. Adário

32

informa que anteriormente, se colocava no PDI um determinado número de vagas e que,

33

depois de cinco anos se não se oferecia o curso, não acontecia nada, nenhuma

34

explicação do motivo de não ter se ofertado aquele curso. Agora, a partir deste PDI 2019-

35

2023, por seguir uma metodologia que possui um acompanhamento anual, há que se

36

revisar as ofertas de vagas também anualmente. Adario informa que trouxe o tema ao

37

Conselho para ouvir sugestões de como proceder com a revisão das ofertas. Adário

38

responde aos questionamentos de alguns conselheiros, como a quem pertence a

39

responsabilidade pela verificação dos dados dos Campus, onde relata ser o CODI, ao qual

40

ele mesmo faz parte e que também existe um grupo de trabalho que a PRODI nomeou,

41

que acompanha a Oferta de Vagas. O conselheiro João sugere que seja encaminhado

42

para os responsáveis de cada área, para que se posicionem em relação às suas ofertas.

43

Adario diz que pretende se juntar com as áreas para discutir diretamente as ofertas e

44

verificar as possibilidades. Os demais conselheiros concordaram com a sugestão do

45

conselheiro João. O quinto item de pauta tratou da Aprovação e análise referente à

46

retificação do Calendário Letivo – 2019 onde, devido às paralisações no primeiro

47

semestre de 2019 e também à inclusão da JEPEx do Campus Erechim no calendário. Os

48

conselheiros deram por aprovado a retificação. O sexto item de pauta tratou da

49

apreciação

50

23205.001804/2019-43, da servidora Dalvana Bueno. Eduardo diz que, como ritual, o

51

Conselho aprecie o pedido da colega que trata de uma permuta simples entre uma

52

servidora da UFFS de Passo Fundo e a colega do IFRS Campus Erechim já citada. O

53

conselho solicita que seja feita uma consulta simples, com o ciente da chefia imediata

54

da servidora Dalvana, bem como o ciente da CIS do Campus Erechim para dar

55

prosseguimento ao processo. O último item de pauta tratou dos assuntos gerais.
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56

Eduardo informa aos conselheiros que acontecerá, no dia 24/09, uma Audiência Pública

57

que tratará da Educação Pública, na Câmara de Vereadores de Erechim, com outras

58

entidades vinculadas à Educação e afins e convida a todos que participem deste

59

importante momento. O presidente do conselho também diz que logo se inicia o Período

60

Eleitoral e que, neste processo, há a possibilidade de não se afastar das atividades

61

diretivas da instituição e assim fará por ser candidato único e por haver muitos

62

momentos importantes do decorrer dos próximos dias no Campus Erechim. Eduardo

63

também comunica que está aberto o Edital nº 40/2019, de afastamento de docentes

64

para capacitação/qualificação em programas de pós-graduação stricto sensu e pós-

65

doutorado da Comissão Permanente de Pessoal Docente – CPPD. Informa que estão

66

acontecendo diversas atividades em alusão ao setembro Amarelo no Campus Erechim e

67

convida a todos que participem da palestra que acontecerá no dia 12/09. Eduardo diz

68

que, também no dia 12/09, acontecerá o lançamento da primeira Pós-Graduação, uma

69

grande conquista, com diversos inscritos e, certamente, será um sucesso. Eduardo

70

comunica que acontecerá o I Workshop de Ações Afirmativas, Inclusivas e Diversidade

71

do Campus Erechim, nos dias 26/09 e 27/09, com diversas atividades e alunos

72

envolvidos, além da comunidade externa. O presidente também relata que ocorreu a

73

Olimpíada Brasileira de Informática e, através de Projeto de Extensão do Campus, temos

74

três representantes que passaram para a próxima etapa da competição, a nível nacional.

75

Eduardo diz que participará da posso do novo Conselho Comunitário da UFFS, o qual faz

76

parte como titular. A conselheira Silvia pede a palavra e convida a todos para

77

participarem da Palestra realizada, através da Assistência Estudantil, aos alunos também

78

em alusão ao setembro Amarelo. Finalizados os trabalhos, nada mais havendo a constar,

79

eu, Milene Mecca Hannecker, chefe de gabinete, lavrei a presente ata, contendo este

80

termo oitenta linhas............................................................................................................

