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Aos dezessete dias do mês de outubro de dois mil e vinte e dois, às treze horas e trinta minutos,
realizou-se uma reunião com os coordenadores de curso, na sala 110 do bloco 1. O convite para a
reunião foi feito pelo Diretor de Ensino, professor Demian Boaroli. A pauta da reunião foi a
apresentação e discussão da proposta do Calendário Letivo 2023. Estiveram presentes os
coordenadores de curso: Camila Carmona Dias, Priscilla Pereira dos Santos, Julio Faitão, Marcos
Cezne, Silvana Saionara Gollo e Ernani Gottardo, a professora Natalie Pacheco de Oliveira,
coordenadora de ensino e substituta da Direção de Ensino, além das servidoras do setor Pedagógico
Daniela Mores e Márcia Klein Zahner e do setor de Registros Acadêmicos Elisandra Palaro e
Débora Rodigueiro de Andrade. O professor Demian iniciou a reunião dando boas vindas e
agradecendo a participação de todos, após passou-se a dialogar sobre o Calendário Letivo 2023. A
pedagoga Márcia, representando o Setor Pedagógico, contextualizou sobre o processo de elaboração
do calendário letivo 2023, as orientações recebidas, as datas das matrículas, conforme cronograma
do Processo Seletivo, as datas de rematrículas, o período de férias docentes e das reuniões de
planejamento e de formação. Assim passou a apresentar a proposta que tem como datas principais as
seguintes: a) Para o Ensino Médio Integrado: início das aulas em 27/02, término das aulas em
13/12, período de exames de 14 a 20/12, com treze sábados letivos e recesso de 17/07 a 28/07. b)
Para os cursos de organização semestral em vinte semanas: primeiro semestre início das aulas
em 27/02, término das aulas em 07/07; período de exames de 10 a 14/07, com dez sábados letivos e
recesso de 17/07 a 28/07; segundo semestre início das aulas em 31/07, término das aulas em 13/12;
período de exames de 14 a 20/12, com oito sábados letivos. c) Para os cursos de organização
semestral em dezoito semanas: primeiro semestre início das aulas em 27/02, término das aulas em
07/07; período de exames de 10 a 14/07 e recesso de 17/07 a 28/07; segundo semestre início das
aulas em 31/07, término das aulas em 08/12; período de exames de 11 a 15/12, com um sábado
letivo. Após a apresentação das datas gerais, passou apresentar o detalhamento de cada cronograma
observado-se os feriados, dias não letivos, trocas de horário de aula na semana e outras
particularidades. Durante a reunião os questionamentos foram sendo apresentados, discutidos e
esclarecidos e as sugestões foram analisadas, assim, após as dúvidas sanadas colocou-se em votação
a aprovação ou não da proposta de Calendário Letivo para 2023, a qual foi aprovada por
unanimidade pelos presentes. Assim, o Diretor de Ensino, professor Demian Boaroli, informou
que na próxima quarta-feira, dia 19/10 (dezenove de outubro), será realizada uma reunião de
apresentação do calendário para os servidores e que, após aprovado pelo Concamp, os arquivos
serão socializados. A pedagoga Daniela informou que na sequência será dado prosseguimento ao
processo de elaboração do calendário letivo com a inclusão das demais datas do campus na
identidade visual padrão da instituição e que o mesmo deverá ser enviado para a PROEN até o dia



10/11 (dez de novembro). Nada mais a ser tratado, o Diretor de Ensino, Demian Boaroli, agradeceu
e declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Márcia Klein Zahner, pedagoga, lavrei a presente
ata, que, após lida e aprovada, segue por mim datada e pelos presentes assinada. Erechim, dezessete
de outubro de dois mil e vinte e dois.

_____________________________
Demian Boaroli
Diretor de Ensino IFRS-campus Erechim

_________________________
Márcia Klein Zahner
Pedagoga do IFRS- campus Erechim

2


		2022-11-04T09:00:26-0300


		2022-11-04T13:41:38-0300
	DEMIAN BOAROLI:02770577956
	Eu estou aprovando este documento




