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Aos vinte e seis dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove às
treze horas e quarenta e cinco 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 quarta (04ª) reunião extraordinária de 2019 do Conselho de Campus,
para ser apreciada a seguinte pauta: 1) Solicitação de Alteração de Exercício –
Servidor Lauri Paulus; 2) Plano de Ação 2020; e 3) Alteração na previsão de oferta
de cursos para 2020. A sessão foi coordenada pela Professora Migacir Trindade
Duarte Flôres e secretariada, neste ato, pelo Chefe de Gabinete Substituto Felipe Iop
Capeleto. Estiveram presentes os seguintes conselheiros: Representante dos Docentes:
Anderson de Oliveira Fraga, Tiago Rios da Rocha. Representantes dos Técnicos
Administrativos: Talita Luiza de Medeiros Ferro, Aline Sirlei Poersch, Adriana
Riguer Della Méa. Acompanhou a sessão os servidores Lucas de Andrade, Cristiane
Brauner e Edimar Manica, responsáveis pela apresentação do plano de ação 2020.
Declarada aberta a sessão, a reunião foi iniciada com a professora Migacir
informando sobre a pauta, e realizada a leitura da solicitação de alteração de exercício
do servidor Lauri Paulus, o mesmo foi verificado, disponibilizado aos conselheiros e
aprovado. Após, o professor Edimar Manica apresentou aos demais membros o plano
de ação 2020, sendo este discutido e aprovado pelos membros presentes. O último
item da pauta apreciado foi a alteração na previsão de oferta de cursos para 2020, item
lido pelo conselheiro Tiago aos demais membros, sendo este verificado e aprovado
pelos conselheiros, ficando definido o seguintes itens: Retirar a oferta do Mestrado
Profissional em Tecnologias para o Campo em 2020 uma vez que esse curso não teve
a aprovação do MEC; Retirar a oferta da Especialização em Tecnologias para o
Campo em 2020 uma vez que ainda não há um PPC aprovado para esse curso e
algumas áreas envolvidas manifestaram necessidade de melhor estruturação antes da
oferta; Alterar a oferta do curso de Pedagogia Modalidade EaD do primeiro semestre
de 2020 para o segundo semestre de 2020 uma vez que a instrução normativa que
regulamenta a institucionalização da EaD no IFRS ainda não foi aprovada no
Conselho Superior. Terminadas as apreciações, às quinze horas 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 seis de setembro de dois mil e dezenove.
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