Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
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Campus Osório
Conselho de Campus - CONCAMPO
ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA
Quinta Reunião Ordinária do Conselho de Campus – CONCAMPO
1

Às dezesseis horas e vinte e cinco minutos do dia vinte e quatro de outubro de dois mil e dezenove,

2

no miniauditório do Bloco B do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio

3

Grande do Sul - Campus Osório, ocorreu a QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO

4

DE CAMPUS, do exercício de dois mil e dezenove. A reunião foi presidida pelo Presidente do

5

CONCAMPO Claudino Andrighetto. Estavam presentes os seguintes conselheiros: Alexandre

6

Ricardo Lobo de Souza, Marcelo Vianna, Lucas de Souza Correa, Allan Alves de Souza.

7

Constatado o quórum o presidente do CONCAMPO abriu os trabalhos. Primeiro item de pauta:

8

Eleições para o Concampo. O Presidente apresentou proposta para que os mandatos terminassem

9

dentro do exercício, sempre em 31 de dezembro do ano que encerrar o mandato. E que a

10

composição nova comece sempre no dia 01 de janeiro do ano de início. Valendo para o próximo

11

mandato de cada seguimento. Esta proposta foi aceita pelos conselheiros de forma unânime.

12

Segundo item de pauta: Horário de funcionamento do Campus Osório para o período do recesso

13

escolar e recesso de ﬁm de ano. O presidente iniciou lendo a resolução e a portaria do ano anterior

14

para exemplificar, após fez a leitura da portaria do Governo Federal do corrente ano, por fim

15

apresentou a seguinte proposta: Recesso do dia 23 de dezembro de 2019 a 27 de dezembro de 2019

16

e do dia 30 de dezembro de 2019 a 03 de janeiro de 2020; horário especial de 23 de dezembro de

17

2019 a 7 de fevereiro de 2020 das 8:00 às 14:00 horas, condicionado ao horário no período de

18

matrícula até às 18 horas para os setores responsáveis. Colocado em votação foi aprovado de forma

19

unânime. Nada mais havendo a tratar, o presidente do CONCAMPO Claudino Andrighetto

20

agradeceu a presença de todos e deu por encerada, às dezesseis horas e cinquenta e cinco minutos,

21

a quinta reunião ordinária do CONCAMPO, da qual eu, Wendell Ribeiro e Silva, lavrei a presente

22

ata, que após lida e aprovada será assinada por mim e pelos demais presentes.

