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Aos vinte seis dias do mês de março do ano de dois mil e vinte um às dez horas 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
por
meio
de
web
conferência
no
endereço
eletrônico:
https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/edimar-manica, os membros representantes do
Conselho, na primeira (1ª) reunião extraordinária de 2021 do Conselho de Campus,
para ser apreciada a seguinte pauta: 1) Calendários Acadêmicos. A sessão foi
coordenada pelo Professor Edimar Manica e secretariada, neste ato, pelo Chefe de
Gabinete Eduardo Fernandes Antunes. Estiveram presentes os seguintes conselheiros:
Representante dos Docentes: Anderson de Oliveira Fraga, Renata Porto Alegre
Garcia, Tiago Rios da Rocha. Representantes dos Técnicos Administrativos: Vanessa
Soares de Castro, Talita Luiza de Medeiros Ferro. Declarada aberta a sessão, o profº
Edimar apresentou a pauta, informando que solicitou à Diretora de Ensino Ana
Dionéia Wouters que apresentasse o item encaminhado, essa explicou como foi
organizado o processo e porque os documentos haviam sido encaminhados naquele
formato. Foram encaminhados quatro documentos, com duas propostas de calendário
acadêmico para os cursos semestrais e outras duas para os cursos anuais. A proposta 1
continha os calendários acadêmicos dos cursos semestrais e anuais sem férias em
janeiro enquanto a proposta 2 continha os calendários acadêmicos dos cursos
semestrais e anuais com dez dias de férias em janeiro. Os calendários ainda não
estavam no formato da Reitoria em função do curto espaço de tempo que a equipe
teve para definição e apresentação das propostas. Ontem, essas propostas foram
apresentadas na reunião com todos os servidores, que após votaram na proposta que
desejavam via formulário Google. A votação teve os seguintes resultados, foram
sessenta e sete votantes, cinco abstenções, nove optaram pela proposta 1 e cinquenta e
três pela proposta 2. Dessa forma, a proposta 2 obteve a maioria dos votos. Ana
Dionéia assumiu o compromisso, como diretora de Ensino, de conduzir as adequações
e colocar o calendário no formato padrão da Reitoria, para dar encaminhamento, junto
à resolução, para a PROEN. Após a colocação, o profº Edimar perguntou se algum
conselheiro tinha alguma colocação, não tendo, passou a votação e todos os
conselheiros votaram pela proposta 2, concordando com a votação ocorrida via
formulário, após a reunião do dia anterior, assim o profº Edimar parabenizou a direção
de ensino, o setor do ensino, o GT de retomada de calendário e os membros da CAGE
pela condução do processo de elaboração do calendário acadêmico neste momento tão
crítico que estamos vivendo. Terminadas as apreciações, às dez horas e vinte minutos,
o professor Edimar 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 seis dias do mês de março de dois mil e
vinte um.
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