
Aos onze dias do mês de setembro de dois mil e dezenove, às nove horas, na sala 104 do bloco um
do Campus Erechim do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul
(IFRS), realizou-se uma reunião da Direção de Ensino com os coordenadores de curso para tratar do
Calendário Letivo dois mil e vinte- 2020. Estavam presentes: Giovane Jardim, diretor de ensino
substituto, os coordenadores de  curso: Natalie Pacheco de Oliveira, Keila M. Nichelle, Andréia
Mesacasa, Cristiane Reinaldo Lisboa, Guilherme Barcellos de Moura, João R. M. Pereira, Lidiane
Zambenedetti,  Marcos  Cezne,  Carlos  Frederico  Cunha  e  a  técnica  administrativa  Márcia  Klein
Zahner.  O Diretor de Ensino Substituto, professor Giovane Jardim, apresentou uma proposta de
Calendário Letivo para apreciação dos coordenadores, a qual contempla a organização dos cursos
em vinte semanas, considerando que a partir do próximo ano teremos também o Calendário Anual
do  Ensino  Médio  Integrado  ou  dezoito  semanas,  de  acordo  com os  Projetos  Pedagógicos  dos
Cursos. Apresentou desta forma, três cronogramas diferentes destacando alguns pontos: 1) período
de férias docentes:02/01/20 a 10/02/20 (quarenta dias) e 20/07 a 24/07 (cinco dias). 2)Proposta de
datas de início, término e exames do período letivo 2020/1:A) Calendário de 90 dias de aula
(Cursos  Técnicos  Concomitantes  e  Subsequentes  e  Curso  de  Engenharia  Mecânica):  17/02  até
03/07- Exames:06 até 10/07; B) Calendário de100 dias de aula (Curso Técnico em Informática -
Integrado ao  Ensino Médio):17/02 até 15/07, não tendo período de exames; C) Calendário de100
dias de aula (Cursos Superiores de Engenharia de Alimentos, Tecnologia em Marketing e Design de
Moda):17/02  até  09/07-  Exames:10  até  16/07;  3)  Proposta  de  datas  de  início  e  término  do
período  letivo  2020/2:  A)  Calendário  de  90  dias  de  aula  (Cursos  Técnicos  Concomitantes  e
Subsequentes  e  Curso  de  Engenharia  Mecânica):  03/08  até  10/12-  Exames:  14  a  18/12;  B)
Calendário de100 dias de aula (Curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio): 27/07
até 09/12 -Exames 14 a 18/12;  C) Calendário de 100 dias de aula (Cursos Superiores de Engenharia
de Alimentos, Tecnologia em Marketing e Design de Moda): 27/07 até 14/12 – Exames: 15 a 21/12;
4) Sábados Letivos: para os cursos que estão no calendário das vinte semanas, também estão sendo
previstos seis sábados de aula no ano, três em cada semestre.  5) Trocas de dias da semana: em
2020/1 há a previsão de uma troca de horário entre os dias da semana em ambos os cronogramas.
Em  2020/2  há  a  previsão  de  uma  troca  de  horário  entre  os  dias  da  semana  em  ambos  os
cronogramas, sendo uma situação pendente a ser equilibrada (falta de uma segunda-feira). 6) Dias
de  atividades  acadêmicas  do  curso  de  Engenharia  Mecânica  desenvolvidas  ao  longo  dos
semestres  letivos:  combinou-se  com a  coordenação  do curso  que  serão  tratados  em momento
posterior,  envolvendo  direção  de  ensino,  setor  pedagógico  e  a  coordenação  do  curso;  7)
Encaminhamentos: Após as discussões feitas e sugestões levantadas, foram definidos os seguintes
encaminhamentos: A) Para o cronograma de 100 dias de aula sugeriu-se antecipar o início das aulas
para o dia 13/02, permitindo dessa forma a efetivação do dia 12/06 (sexta-feira) como não letivo e a
exclusão do sábado de aula do dia 20/06 com horário de quinta-feira, ficando desta forma cinco
sábados de aula, dois no primeiro semestre e três no segundo semestre. Sugestão aprovada pelos
presentes.  B) Para o cronograma de 90 dias  sugeriu-se antecipação da data  de início das aulas
2020/2 em uma semana, passando para o dia 27/07, como no cronograma de 100 dias, desta forma
antecipa-se a data do final das aulas para o dia 03/12 e o período de exames fica respectivamente de
07 a 11/12, após várias análises os presentes aprovaram a sugestão que será apresentada a direção e
avaliada  a  partir  da  análise  do  cronograma de  matrículas  do  Processo  seletivo  2020/2.C)  Para
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adequar a falta de uma aula com horário de segunda-feira no cronograma dos 90 dias de aula,
optou-se por fazer uma aula de quinta-feira com horário de segunda-feira nos três cronogramas de
aula, sendo que desta forma no calendário dos 100 dias a aula de quinta-feira que ficará faltando
será reposta num sábado.  7) Socialização dos cronogramas de aula com os demais servidores:
foi  apresentado  que  na  próxima  semana  será  feita  uma  reunião  para  apresentação  aos  demais
servidores,  uma  vez  que  na  sequência  precisam  ser  incluídas  as  demais  datas  que  compõe  o
Calendário Letivo de acordo com a Resolução nº 059, de 23 de outubro de 2018, que aprova o
calendário referência do Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS), uma vez que, a data limite
para o envio dos calendários aprovados nos Conselhos de Campus para a PROEN é de onze de
outubro.  Após  a  exposição  e  análise,  as  propostas  que  foram  aprovadas  pelos  presentes,
considerando os encaminhamentos já descritos acima.  Nada mais havendo a constar, eu, Márcia
Klein Zanher, lavrei esta ata que será assinada por todos os presentes. Erechim, 11 de setembro de
2019.
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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