
 

 

 

 

 

 

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 09/2018 

Aos doze dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito às quinze horas, 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, os membros representantes do Conselho, na sétima (07ª) reunião 

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

1) Aprovação dos Calendários 2019 2) Classificação preliminar afastamento docente 

– Edital 42/2018 3) Parecer para Liberação de Carga Horária TAE – Rodrigo Luiz 

Ludwig – Processo nº 23366.000489.2018-11. 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: Raquel Lorensini Alberti, Vanessa 
Faria de Souza e representantes dos Técnicos Administrativos: Rodrigo Luiz 
Ludwig, Lucas Jardel Jose Wohlmuth Alves dos Santos 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 como 
primeiro item da pauta os calendários letivos de 2019, apresentado pela 
servidora Danieli Nicolini que relatou sobre a inserção das datas para os eventos 
dos núcleos do campus, sábados letivos, realizada reunião com os coordenadores 
para recuperação da semana acadêmica e explicado dos eventos ligados a 
formação cidadã dos alunos como encaminhado pelo memorando da reitoria e os 
demais pontos ficaram como estabelecido anteriormente. Aprovado por todos os 
conselheiros. No item 2 da pauta, classificação preliminar afastamento docente, 
disponibilizado o resultado e os processos que participaram do edital, a 
classificação foi aprovada. No item 3, parecer para Liberação de Carga Horária 
TAE – Rodrigo Luiz Ludwig, verificado os documentos do processo e liberado 
para os conselheiros, o mesmo foi colocado em votação e aprovado. Terminadas 
as apreciações, às quinze horas e cinquenta 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, doze de novembro de dois mil e dezoito.  
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