
Aos dezessete dias do mês de setembro de dois mil e dezenove, às quinze horas, no Auditório dois
do bloco quatro do Campus Erechim do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio
Grande  do  Sul  (IFRS),  realizou-se  uma  reunião  promovida  pela  Direção  de  Ensino  com  os
servidores do  campus  para tratar do Calendário Letivo dois mil e vinte- 2020, conforme lista de
presença  em anexo.  A reunião foi  conduzida  pelo  professor  Giovane Jardim,  diretor  de ensino
substituto,  e  pela  técnica  administrativa  Márcia  Klein  Zahner.  O Diretor  de  Ensino Substituto,
professor Giovane, deu as boas vindas e passou-se a apresentar a proposta de Calendário Letivo
para  apreciação dos  servidores,  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. Socializou-se
com os  presentes,  que  a  referida  proposta  a  ser  apresentada  já  foi  discutida  e  aprovada  pelos
coordenadores de curso em reunião de coordenadores, que ocorreu no último dia onze. Apresentou-
se desta forma, três cronogramas de aula 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):13/02 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):13/02  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):  27/07  até  03/12-  Exames:  07  a  11/12;  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 cinco sábados de aula no ano, dois no primeiro semestre e três no segundo 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 duas trocas de horário entre os dias
da semana em ambos os cronogramas. 6) Feriados: foram apresentados em cada cronograma, bem
como os dias letivos e não letivos;  7) Dias de atividades acadêmicas do curso de Engenharia
Mecânica desenvolvidas ao longo dos semestres letivos: apresentou-se que serão definidos em
momento posterior pela  direção de ensino,  setor  pedagógico e a coordenação do curso. Feita  a
explanação abriu-se espaço para  questionamentos  e  sugestões,  sendo que o  único  apontamento
levantado refere-se a pouca margem de flexibilização das datas em virtude da implementação do
calendário de cem dias letivos. Por fim, apresentou-se que na sequência precisam ser incluídas as
demais datas que compõe o Calendário Letivo de acordo com a Resolução nº059, de 23 de outubro
de 2018, que aprova o calendário referência do Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS).
Informou-se que a data limite para o envio dos calendários aprovados nos Conselhos de Campus
para a PROEN é de onze de outubro,  desta forma no dia nove de outubro passará por análise,
apreciação e aprovação do CONCAMP.  Nada mais havendo a constar, eu, Márcia Klein Zanher,
lavrei esta ata a qual será anexada a lista de presenças. Erechim, 17 de setembro de 2019.
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