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Aos vinte oito 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 Biblioteca, os membros representantes do Conselho, na quinta (05ª) reunião
ordinária de 2018 do Conselho de Campus, para ser apreciada a seguinte pauta: 1)
Plano de Ação 2019 2) Calendário de Reuniões Ordinárias 2019 3) Aprovação
do
Resultado Final Afastamento Docente – Edital 42/2018 4) Aprovação dos Projetos
Pedagógicos dos Cursos Integrados em Agropecuária, Informática e Mecânica. 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, Vitor Hugo Machado da Silveira e
representantes dos Técnicos Administrativos: Iuri Guissoni Quaglia, Lucas Jardel
Jose Wohlmuth Alves dos Santos, Lucas de Andrade. Declarada aberta a sessão, a
reunião foi iniciada com a professora Migacir informando sobre a pauta da
reunião e como primeiro item da pauta o Plano de Ação 2019, apresentado pelo
DI Edimar Manica e DAP Cristiane Brauner, relataram sobre planejamento de
2019, descrição e explicação dos valores presentes em cada área administração, ensino, extra orçamentária, etc. Valor maior na administração
devido aos reajustes dos contratos, ações mais urgentes para o ano seguinte e
estratégicas para o novo plano de ação que começará a contar com itens como:
objetivos, metas e indicadores das áreas de ensino, pesquisa e extensão. No item
2 da pauta, ficaram escolhidas as datas de 13/03/19, 15/05/19, 10/07/19,
04/09/19 e 27/11/19 para as reuniões ordinárias do conselho de campus. O
item 3, resultado final do afastamento docente, disponibilizado o resultado e os
processos que participaram do edital, a classificação final foi aprovada. No item
4, PPC’s dos cursos integrados, a professora Sandra Peringer relatou acerca dos
pequenos ajustes importantes nos projetos dos cursos, ressaltou a semelhança
entre os documentos, a adequação a OD, compromisso em desenvolver
atividades integradoras. Colocados em votação, os três PPC’S foram aprovados.
Em relação aos regulamentos para uso dos laboratórios, as áreas, agrárias e
mecânica foram aprovados e do curso em informática aprovado, mas retorna
para revisão e adequação dos itens em que ocorreu a retirada, como título do
regulamento, materiais de EPI’s e anexo com finalidade de identificação de
usuários do laboratório, conforme colocação do conselheiro Lucas Santos.

Terminadas as apreciações, às dezesseis 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, vinte oito de novembro de dois mil e dezoito.
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