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Aos quinze dias do mês de março de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas, na sala 1 

da Direção Geral do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Educação do 2 

Rio Grande do Sul, Campus Vacaria , foi realizada a primeira reunião Extraordinária do 3 

Conselho de Campus, conforme convocação encaminhada via e-mail. Estavam presentes 4 

os seguintes conselheiros: Gilberto Luiz Putti, presidindo a sessão, os técnicos 5 

administrativos Brunno Alves Neves e Francyelle Andréia Barbieri, os representantes 6 

docentes Deivison Porto de Sousa e Tiago Coser, o representante discente João Vitor do 7 

Amaral Pichetti, e, a técnica administrativa Francyelle Andréia Barbieri para secretariar 8 

a sessão. Gilberto abre a reunião informando que a reunião de hoje é curta. 9 

Primeiramente precisamos definir o calendário de reuniões ordinárias deste ano; quero 10 

deixar vocês informados de que será necessário uma reunião extraordinária para 11 

aprovar o regimento do campus; a professora Lidiane havia enviado em março de dois 12 

mil e vinte, e houve alterações até o presente momento. Todos os setores estão 13 

informados para que façam uma revisão e para o final do mês creio que já esteja 14 

concluído para uma reunião extraordinária. Deivison comenta que então teremos duas 15 

reuniões, tem uma para o edital de afastamento. Teremos que ter duas reuniões, ambas 16 

exigem que sejam pautas únicas (edital de afastamento e regimento do campus). 17 

Francyelle informa que também terá o regimento do NEAD e no máximo até dia vinte e 18 

cinco de abril para homologar o edital de afastamento. Gilberto retoma a palavra: vamos 19 

iniciar pelo agendamento das reuniões ordinárias, vamos fazer a cada dois meses. 20 

Deivison sugere a cada três meses. Gilberto refere que pode ser dessa maneira, e o que 21 

for necessário fazemos extraordinárias. Marcamos uma para o mês de junho, terça feira 22 

está bom o dia? Todos de acordo. Dia quatorze de junho, depois setembro, dia treze de 23 

setembro e a última dia seis de dezembro. O que for urgente, que tenha data, prazo 24 

vamos fazendo extraordinárias. Gilberto informa que as pautas dois e três são muito 25 

parecidas, precisamos aprovar um parecer da PROEN (que não foi incluso nos anexos), 26 

mas a Fran vai ler para vocês: Aprovação do Projeto Pedagógico do Curso de Qualificação 27 

Profissional em Operador de Computador – Política de Educação de Jovens e Adultos 28 

integrada a Educação Profissional EJA Integrada. O que acontece, no ano passado abriu-29 

se esse processo para fazer um projeto junto a prefeitura, nós tínhamos feito uma 30 

reunião para aprovar a coordenadora desse projeto aqui no campus que era a 31 

Alessandra, como ela saiu em licença maternidade o segundo classificado é o Cássio, o 32 



que nós precisamos, além de avaliar este parecer, homologar o Cássio como 33 

coordenador. O acordo foi assinado pela Prefeitura em outubro do ano passado, porém 34 

houve alteração de cláusulas e nós precisamos enviar novamente, este acordo foi 35 

assinado na semana passada. Nós precisamos aprovar ou não o Cássio como 36 

coordenador, aprovar este parecer da PROEN que ficou por último a ser incluso no 37 

processo, para poder fazer as resoluções e finalizar essa situação. Fran fez a leitura do 38 

parecer que em resumo diz que a PROEN solicitou adequações, as quais foram 39 

atendidas. Gilberto pergunta se alguém tem alguma dúvida. Aprovação do professor 40 

Cássio tranquilo? Todos de acordo. Aprovação do parecer? Todos de acordo. Como 41 

última pauta, o professor Adair enviou na sexta feira uma atualização do calendário 42 

letivo, com inclusão de sábados letivos para os cursos de Agronomia e Pós-graduação 43 

em Docência da Educação Básica, lembrando que esses sábados letivos foram 44 

autorizados pelo Conselho Superior. Gilberto pergunta se alguém tem alguma dúvida 45 

sobre esses sábados letivos. Ninguém se manifestou. Todos de acordo com a inclusão 46 

destes sábados? Todos responderam que sim. A pauta hoje era essa, alguém tem mais 47 

algum assunto? Deivison informa que tem aulas nos primeiros turnos da manhã e a noite 48 

toda na terça feira, que para ir a tarde para as reuniões pode vir a ficar complicado. 49 

Sugerimos agendar para quartas feiras, alteramos para dias quinze de junho, quatorze 50 

de setembro e sete de dezembro. Nada mais havendo a tratar, essa ata foi por mim 51 

lavrada, e será assinada pelos presentes 52 
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