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Aos dezenove dias do mês de outubro de dois mil e vinte e dois, às dezesseis horas, realizou-se uma reunião com os
servidores do campus Erechim, no auditório 2 do bloco 4. O convite para a reunião foi feito pelo Diretor de Ensino,
professor Demian Boaroli. O assunto tratado foi a apresentação do Calendário Letivo 2023. Estiveram presentes os
servidores: Vinícius Moreira, Demian Boaroli, Gema Luciane Agliardi, Guilherme de Moura, Dário Beutler, Kelly
Teixeira, Natalie Oliveira, Marília Sfredo, Priscila dos Santos, Roberta de Aguiar, Kalien Klimeck, Júlio Santos. 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.
Após feitas as considerações pertinentes pelos presentes, foi informado que na sequência daremos 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 apreciado e aprovado pelo Concamp, para que até o dia 10/11 (dez de
novembro) seja enviado para a Pró Reitoria de Ensino- PROEN. O Diretor de Ensino, Demian Boaroli informou que
após aprovado os arquivos serão socializados. Não havendo nada mais a ser tratado, 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, dezenove 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
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