
 

 

 

 

 

 

Ministério da Educação 

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul 

Campus Ibirubá 

Conselho de Campus 

 

ATA Nº 04/2018 

 

Aos dezoito dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito às quinze horas e quinze 

minutos, no Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Rio Grande do 

Sul, Campus Ibirubá, localizado a Rua Nelsi Ribas Fritsch, Nº 1111, reuniram-se no 

Auditório da Biblioteca, os membros representantes do Conselho, na terceira (03ª) 

reunião extraordinária de 2018 do Conselho de Campus, para ser apreciada a seguinte 

pauta: 1) Parecer para capacitação dos docentes: Francinei Rocha Costa – Processo nº 

23366.000229.2016-76, Juliano Elesbão Rathke – Processo nº 23366.000487.2016-

52, Adilson Barbosa - Processo nº 23366.000331.2014-18, Felipe Rodrigues de 

Freitas Neto – Processo nº 23366.000120.2017-10, Anderson de Oliveira Fraga – 

Processo nº 23366.000161.2017-14 2) Processo nº 23366.000171.2018-22 – 

Liberação de Carga Horária de Eduardo Fernandes Antunes 3) 3) Apreciação das 

solicitações enviadas pelos alunos dos cursos de Licenciatura em Matemática e de 

Agronomia e dos encaminhamentos da CAGE. A sessão foi coordenada pela 

Professora Migacir Trindade Duarte Flôres e secretariada, neste ato, pelo chefe de 

Gabinete Eduardo Fernandes Antunes. Estiveram presentes os seguintes conselheiros: 

Representante dos Docentes: Daniel Vieira Pinto, Raquel Lorensini Alberti, Renata 

Porto Alegre Garcia Representante dos Técnicos Administrativos: Iuri Guissoni 

Quaglia, Sandra Meinen da Cruz, Rodrigo Luiz Ludwig Representante dos Discentes: 

Letícia Decarli. Heloísa Schmitz. Declarada aberta a sessão, a reunião foi iniciada 

com a professora Migacir informando sobre a pauta da reunião e seguidamente 

disponibilizando os processos da pauta. No primeiro momento aconteceu uma 

colocação sobre a ausência não justificada da conselheira discente, Diana Braatz, esta 

esteve ausente em três reuniões devendo ser chamado o próximo representante. O 

item 1 da pauta foi os pareceres para capacitação docente, dos quais todos foram 

aprovados, porém ocorreu a sugestão de não avaliar mais processos fora de prazo. O 

processo do item 2 da pauta, Liberação de Carga Horária de Eduardo Fernandes 

Antunes foi aprovado; o item 3, solicitações enviadas pelos alunos dos cursos de 

Licenciatura em Matemática e de Agronomia, referente as formaturas encaminhados 

para a CAGE, a solicitação retornou da Comissão de Ensino que expediu pareceu 

como segue, após análise quanto as datas para a realização das formaturas dos Cursos 

Superiores para os anos de 2019 e 2020, da qual esta comissão procedeu pela votação 

e o resultado fora 08 votos favoráveis a uma data única, 03 votos a favor de datas 

distintas e 01 abstenção. Após lido o parecer, foram dados alguns posicionamentos 

que, dentre eles, o prazo para realizar o calendário acadêmico e seus trâmites para 



aprovação, devido a previsão da data ter que constar nele; Raquel Alberti levantou 

aspectos das diferenças dos cursos e organização para o ato e de convivência dos 

alunos entre os cursos; Letícia falou do prazo curto para escolha da data, após reunião 

com o curso de matemática não entraram em acordo e decidiram por fazer formaturas 

em datas diferentes. Entraram em contato com a reitoria e entregaram e-mail com 

informações sobre a IN das formaturas. Profª Migacir defendeu o único dia para 

formatura com opinião da unidade. Falou-se em sugestão de datas e colocou o item 

em votação. Primeiro momento da votação foi por duas datas ou por uma data para as 

formaturas, sendo que, ficando escolhido com 8 votos os dois dias e com 1 voto um 

dia. No segundo momento da votado foi pela escolha das datas na reunião ou se 

deixariam para decidir depois, e ficando escolhido com 6 votos a data pré-

estabelecida na reunião e com 2 votos. Deixar para definir as datas posterior, sendo 

assim ficou pré-estabelecido a data de 08/03/2019 para a primeira turma do Curso de 

Agronomia e para a segunda a data de 06/03/2020 e 15/03/2019 para o Curso de 

Matemática. Terminadas as apreciações, às dezessete horas, a professora Migacir 

agradeceu a todos e deu por encerrada a sessão. Nada mais havendo a constar, lavrou-

se a presente ata, que após lida e aprovada será assinada por mim e pelos presentes. 

Ibirubá, RS, dezoito de abril de dois mil e dezoito.  
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