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ATA Nº 07/2018

Aos vinte e sete dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito às dez 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
quinta (02ª) reunião ordinária de 2018 do Conselho de Campus, para ser apreciada a
seguinte pauta: 1) Parecer para capacitação dos docentes: Anderson Oliveira Fraga –
Processo nº 23366.000161.2017-14, Gian Carlo Stefani Schleder – Processo nº
23366.000393.2018-45, Iuri Albandes Cunha Gomes - Processo nº
23366.000083.2018-21; 2) Apreciação da solicitação de parecer do aluno A. V. G.
C.; 3) Apreciação da Homologação do Resultado Preliminar pelo Concamp do Edital
nº 38/2018 - Processo Classificatório de Afastamento de Servidores TécnicoAdministrativos em Educação (TAE). 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, Renata Porto Alegre Garcia e
representantes dos Técnicos Administrativos: Iuri Guissoni Quaglia, Lucas Jardel
José Wohlmuth Alves dos Santos, Rodrigo Luiz Ludwig, representante dos
Discentes: Raila Salvadori Reckziegel. Declarada aberta a sessão, a reunião foi
iniciada com a professora Migacir informando sobre a pauta da reunião e com a
chegada de um novo processo, este de nº 23366.000443.2018-94– Liberação de
Carga Horária de Iuri Guissoni Quaglia solicitou aos conselheiros a inclusão na
pauta, sendo aceito pelos conselheiros e seguidamente disponibilizando-os para
análise. O item 1 da pauta foi o parecer para capacitação dos docentes acima
mencionados, que foram aprovados. No item 2 da pauta, após recebimento da
solicitação de parecer do aluno A. V. G. C, pela Assistência Estudantil, o
documento foi lido e disponibilizado aos conselheiros, em que relata-se as atividades
realizadas no período estabelecido anteriormente, trata do comportamento e
advertências realizadas. Dos aspectos do conselho de classe, a professora Renata
Garcia, expôs os relatos: que o aluno dedica-se pouco durante as aulas, não realiza as
atividades ou quando faz, desempenha de forma resumida; que já ocorreram saídas no
horário de aula da instituição; que observa-se o uso do cigarro do lado de fora do
pórtico; que a medida socioeducativa não gerou as mudanças de atitudes esperadas
(registros na assistência); que o aluno apresenta problemas de relacionamento com
vários colegas da turma, consequentemente nos trabalhos em grupo é difícil inserir o

mesmo nos grupos; que o aluno pelo desempenho apresentado no 1º e 2º trimestre
letivo pode reprovar novamente; houve relatos informal de ameaças de outros alunos;
porém há relatos de professores que não apresentam problemas com o aluno.
Conselheiro Daniel falou da chance dada e que não foi aproveitada. Relato da
Assistência Estudantil em que pode ter a acontecido um boletim de ocorrência que
liga ele e outra aluna. Passando a leitura da ata do dia 10/05/2018 com os pais dos
alunos da turma do aluno supracitado, tratando entre os assuntos, o comportamento
desse aluno com os demais colegas, também lida a ata do dia 09/05/18, em que os pais
do 3º Agropecuária, reunião em que tratou de temas abrangentes e estabelecimento de
um diálogo com os pais, ocorreu fala sobre o desconforto que o aluno traz aos demais.
Volta-se ao ponto sobre o comportamento do aluno, em que foi citado atitudes
agressivas, bullying, machismo e segundo colegas dele, ocorreu solicitação de atitudes
mais drásticas em relação ao fato, em que houve o pedido aos colegas que
formalização os relatos para a assistência estudantil. Diante da exposição dos fatos, os
conselheiros aprovaram a abertura de processo disciplinar para apurar os fatos. O item
3 referente a Apreciação da Homologação do Resultado Preliminar pelo Concamp do
Edital nº 38/2018, após lido o resultado preliminar foi colocado em votação e
aprovado pelos conselheiros No item 4 da pauta, inserido na hora da reunião,
Liberação de Carga Horária de Iuri Guissoni Quaglia, após explicado foi aprovado
pelos conselheiros. Terminadas as apreciações, às onze horas e quarente e cinco
minutos, 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, vinte e sete de setembro de
dois mil e dezoito.
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