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Aos vinte e um dias do mês de julho de dois mil e vinte e dois, às dez horas, no Auditório 2, 1 

Bloco IV, do Campus Erechim do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio 2 

Grande do Sul, foi realizada a Quarta Reunião Ordinária do Conselho de Campus (Concamp) 3 

do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS) – Campus 4 

Erechim. A sessão foi convocada e presidida pelo Presidente do Conselho, Eduardo 5 

Angonesi Predebon. Estiveram presentes os seguintes conselheiros: Representantes 6 

docentes: Gema Luciane Agliardi e Keila Cristina da Rosa; Representantes técnico-7 

administrativos: Fernanda Elisa de Oliveira Venturini e Marilia Balbinot Pavan. 8 

Representante da comunidade civil: Juliane Bonez. Participaram também os servidores 9 

Alexandro Magno dos Santos Adario e Patricia Cichota. A reunião foi convocada com a 10 

seguinte pauta: 1. Aprovação da ata da 3ª reunião ordinária, realizada no dia 23 de junho 11 

de 2022; 2. Apreciação da solicitação de renovação da participação em ação de 12 

desenvolvimento em serviço para qualificação TAE - Marília Balbinot Pavan; 3. Apreciação 13 

da solicitação de prorrogação da atividade da comissão de elaboração do Regimento 14 

Complementar do Campus e designação da presidência; 4. Apreciação da Proposta 15 

Orçamentária 2023; 5. Apreciação da solicitação de colocação do micro-ônibus em 16 

disponibilidade para o IFRS; 6. Assuntos Gerais. Eduardo saudou os presentes e agradeceu 17 

a presença de todos, iniciou a reunião relatando sua experiência de conhecer o Campus 18 

Cascavel (PR), do Instituto Federal do Paraná (IFPR) durante sua participação na Reditec Sul 19 

que aconteceu no mês de junho, após deu início a pauta da reunião: 1. Aprovação da ata 20 

da 3ª reunião ordinária, realizada no dia 23 de junho de 2022: A ata foi aprovada por 21 

unanimidade pelos conselheiros. 2. Apreciação da solicitação de renovação da 22 

participação em ação de desenvolvimento em serviço para qualificação TAE - Marília 23 

Balbinot Pavan: A solicitação foi aprovada por unanimidade pelos conselheiros. 3. 24 

Apreciação da solicitação de prorrogação da atividade da comissão de elaboração do 25 

Regimento Complementar do Campus e designação da presidência; Eduardo colocou que 26 

cada Campus cria o seu próprio Regimento Complementar, sendo assim foi aprovada a 27 

prorrogação das atividades da comissão de elaboração do Regimento Complementar por 28 

mais 120 dias e foi estabelecido que a própria comissão escolha seu presidente em sua 29 

próxima reunião de trabalho. 4. Apreciação da Proposta Orçamentária 2023; Patricia fez 30 



uma exposição da proposta orçamentária para o ano de 2023, comentando a atual situação 31 

do orçamento e destacando que ao longo dos anos houve uma diminuição significativa do 32 

orçamento e que para o ano de 2023 o orçamento será praticamente o mesmo do ano de  33 

2022 se não houver cortes orçamentários, Eduardo destacou a importância da 34 

reformulação dos cursos, procurando ampliar a oferta de cursos do ensino médio integrado 35 

buscando assim aumentar o orçamento para os próximos anos. A proposta orçamentária 36 

2023 foi aprovada. 5. Apreciação da solicitação de colocação do micro-ônibus em 37 

disponibilidade para o IFRS; Alexandro pontuou que há um custo muito alto para 38 

manutenção do micro-ônibus, Gema e Keila pontuaram a preocupação em viabilizar outra 39 

forma de transporte para visitas técnicas dos alunos e a garantia de que as visitas técnicas 40 

não sejam extintas caso ocorra novos cortes orçamentários. Fernanda solicitou planilha de 41 

custos detalhada para manutenção, para após definir sobre a colocação da disponibilidade 42 

do micro-ônibus. Como encaminhamento Eduardo solicitou que o DAP faça um 43 

levantamento com o detalhamento dos custos do micro-ônibus para que haja uma consulta 44 

orientadora à comunidade sobre o assunto. 6. Assuntos Gerais. Eduardo colocou a proposta 45 

da servidora Monalise Marcante Meregalli de emitir um ofício parabenizando a área de 46 

Moda pelo evento OPEN IFRS FASHION, a proposta foi aprovada pelos conselheiros. 47 

Eduardo relatou a todos a visita do Reitor e dos Pró-reitores Eduardo Girotto, Lucas Coradini 48 

e Marlova Benedetti. Fernanda sugeriu a criação de uma Comissão de Divulgação do 49 

Processo Seletivo. Eduardo agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião. Finalizados 50 

os trabalhos, nada mais havendo a constar, eu, Jaqueline Iaroszeski, chefe de gabinete 51 

substituta, lavrei a presente ata, contendo este termo 52 linhas ................ 52 


