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REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE CAMPUS 4 

ATA Nº 03/2018  5 

Aos vinte dias do mês de junho de dois mil e dezoito, às dezessete horas e trinta minutos, 6 

reuniram-se no Espaço Extensão, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 7 

do Rio Grande do Sul (IFRS) - Campus Rio Grande, os membros do CONCAMP, sob a 8 

presidência do Diretor-geral Prof. Alexandre Jesus da Silva Machado. Presentes os 9 

Conselheiros Titulares do Corpo Docente: Cleiton Pons Ferreira e Serguei Nogueira da 10 

Silva, o representante dos Conselheiros Discentes: Thaigor D`Armas Neves e Lauren 11 

Farias Cruz, e o representante do setor produtivo: Luiz Carlos Zanetti. Presentes também 12 

a representante da 18ª CRE, Janete Cardoso, os Conselheiros Titulares do Corpo 13 

Técnico-Administrativo, Artur Freitas Arocha, Lucia Helena Mendes Borges, que 14 

secretariou a reunião e as convidadas a Diretora de Ensino Marise Xavier Gonçalves e 15 

Franciane de Lima Coimbra, Chefe do Departamento de Ensino. Ausentes o Conselheiro 16 

Docente Luiz Angelo Sobreiro Bulla e a Conselheira Técnico-Administrativa Loraine Lopes 17 

da Silva (em licença maternidade). O Presidente falou a respeito da presença da Diretora 18 

de Ensino Marise Xavier Gonçalves e Franciane de Lima Coimbra,Chefe do Departamento 19 

de Ensino, elas estariam a disposição para responder a possíveis questionamentos em 20 

relação ao assunto de pauta, falou ainda a respeito da data de formatura do primeiro 21 

semestre de 2018, esta demanda já havia sido tratada na reunião anterior  do Conselho, a 22 

respeito da troca do dia da formatura. Foi passado para a pauta única: Análise das 23 

alterações do Calendário Acadêmico em função das paralisações entre os dias 24/05 24 

e 30/05. O Presidente solicitou ao Conselheiro Thaigor, ler o parecer referente a 25 

alterações no Calendário Acadêmico-2018, o relator foi Conselheiro Bulla. O relator foi 26 

favorável a proposta de Alteração do Calendário acadêmico-2018, a Segunda Câmara 27 

aprovou o voto do relator. Antes do parecer passar para discussão, o Presidente falou a 28 

respeito da data do dia vinte e sete de julho, que seria a formatura dos cursos superiores e 29 

subsequentes, primeiro semestre, este assunto já havia sido discutido na reunião anterior 30 



 
do Conselho de Campus, onde o Conselheiro Cleiton sugeriu que a data da formatura 31 

fosse no dia três de agosto. Levado a sugestão a comissão de formatura ficou acertado 32 

que não haveria alteração da data, visto que os alunos já teriam se programado para a 33 

data do dia vinte e sete de julho. O Conselheiro Serguei questionou da possibilidade de 34 

fazer as formaturas todas juntos no CIDEC/FURG. A Conselheira Lucia Helena explicou 35 

que a data de vinte e sete de julho havia sido acordado em uma reunião da Comissão de 36 

Formatura, em votação entre os coordenadores dos cursos e demais  membros da 37 

Comissão e que inclusive os alunos já estão programados. Após discussão ficou acertada 38 

que será feito contato com os alunos dos cursos subsequentes para confirmar o interesse 39 

dos mesmos. Será verificada também a questão dos cursos superiores, a principio a data 40 

do dia vinte e sete de julho será mantida. Foi retormado a discução sobre o parecer da 41 

alterção do Calendário Acadêmico-2018, a Diretora  de Ensino, Marise comentou a 42 

respeito do dia vinte três de julho seria a festa junina da instituição, mas devido as 43 

paralizações este dia  não estaria disponivel, pois haveria recuperação de aulas, e que em 44 

conversa com o Centro Estudantil ficou acordado que a festa junina seria realizada no dia 45 

quatorze de julho, no intervalo das aulas. Neste evento os alunos formandos trariam 46 

comidas típicas para vender, com a intenção de arrecadar valores para colaborar nos 47 

custos da formatura. Desta forma este evento não teria necessidade de constar no 48 

Calendário Acadêmico. Esclareceu também que a Comissão de Ensino em reuinão 49 

acertou  que não fariam as recuperações em todos os sábados de forma consecutiva e 50 

que ao longo dos dois semestres seguintes as recuperações seriam realizadas. O 51 

presidente retoma a discussão sobre o parecer referente as alterações do Calendário 52 

Acadêmico, foi colocado em votação pela plenária, os conselheiros aprovam o voto do 53 

Relator e da Segunda  Câmara por unanimidade. Nada mais foi tratado, o Presidente do 54 

Conselho deu por encerrada a reunião, às dezessete horas  horas e quarenta e oito 55 

minutos, da qual foi lavrada a presente ata. 56 

 57 

Alexandre Jesus da Silva Machado                                Lucia Helena Mendes Borges 58 

        Presidente do CONCAMP                                      Decana do CONCAMP 



 
 

( O documento original encontra-se assinado no Gabinete da Direção Geral) 


