
 

 

 

 

 

 

Ministério da Educação 

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 
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ATA Nº 09/2017 

 

Aos treze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezessete, 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 Central do 

Campus, os membros representantes do Conselho, na quinta (5ª) reunião ordinária de 

2017 do Conselho de Campus, para ser apreciada e votada a seguinte pauta: 1) 

Aprovação da ata da reunião do dia 06/11/2017; 2) Calendário de Reuniões Ordinárias 

2018; 3) Aprovação das regulamentações referentes as Atividades Teórico-Práticas, 

TCC, Estágios, Regulamento para utilização do Laboratório de Ensino de 

Matemática, Regimento do colegiado e NDE; 4) Aprovação das regulamentações 

referentes ao TCC, Atividades Curriculares Complementares e Regulamento 

Laboratório Redes, Hardware e Circuitos do Curso de Bacharelado em Ciência da 

Computação; e 5) Aprovação do regulamento referente as Atividades Curriculares 

Complementares do Curso de Bacharelado em Engenharia Mecânica. A sessão foi 

coordenada pela Professora Sandra Rejane Zorzo Peringer e secretariada, neste ato, 

pelo chefe de Gabinete Eduardo Fernandes Antunes. Estiveram presentes os seguintes 

conselheiros: Representante dos Docentes: Daniel Vieira Pinto, Luis Claudio Gubert, 

Raquel Lorensini Alberti Representante dos Técnicos Administrativos: Andréia 

Teixeira Inocente, Rodrigo Luiz Ludwig, Lucas Jardel José Wohlmuth Alves dos 

Santos Representante dos Discentes: Letícia Decarli. Declarada aberta a sessão, a 

reunião foi iniciada com a professora Sandra informando sobre a pauta da reunião, 

onde o primeiro item foi a aprovação da ata da reunião do dia 06/11/2017, que foi lida 

e aprovada pelos conselheiros presentes. O segundo item da reunião foi o Calendário 

de Reuniões Ordinárias de 2018, ficando definidas as datas de 14/03, 16/05, 11/07, 

19/09 e 28/11 para acontecerem as reuniões ordinárias do conselho. O terceiro item da 

reunião foi a aprovação dos regulamentos do curso de Licenciatura em Matemática 

que após exposto aos conselheiros foram aprovados.  O quarto item da reunião foi a 

aprovação dos regulamentos do curso de Bacharelado em Ciências da Computação 

que após exposto aos conselheiros foram aprovados. O quinto item da reunião foi a 

aprovação dos regulamentos do curso de Bacharelado em Engenharia Mecânica. O 

coordenador Bruno Conti Franco explicou que, após revisão, foram realizadas 

modificações sugeridas pelos alunos no regulamento das Atividades Curriculares 

Complementares, TCC, Estágio Curricular e Regulamento do uso de laboratórios. 

Depois da explicação foi colocado em votação e aprovado pelos conselheiros. 

Terminadas as apreciações, às quinze horas e cinquenta minutos, a professora Sandra 



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, treze de dezembro de dois mil e dezessete.  
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