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Aos quatorze dias do mês de setembro de dois mil e vinte e dois, às treze horas e trinta 

minutos, na sala da Direção Geral, foi realizada reunião ordinária do Conselho de 

Campus, conforme convocação encaminhada via e-mail. Estavam presentes os seguintes 

conselheiros: Gisele Boechel (diretora substituta), presidindo a sessão, as técnicas 

administrativas Taís Broch e Francyelle Andréia Barbieri, os representantes docentes, 

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

Pichetti, e, a técnica administrativa Francyelle Andréia Barbieri para secretariar a sessão. 

Gisele inicia a reunião solicitando a aprovação das atas das duas últimas reuniões, que 

os conselheiros receberam por e-mail, não havendo considerações, estão disponíveis 

para assinatura. Sem considerações, as atas foram assinadas. A segunda, terceira e 

quarta pauta desta reunião trata sobre as nomeações aprovadas ‘ad refereudum”, que 

são as vagas de técnico em laboratório: química, assistente em administração e técnico 

em TI. Francyelle comenta que a intenção de referendar foi agilizar as nomeações. Gisele 

complementa que na prática ainda não ocorreram, mas a Direção está em contato com 

a Diretoria de Gestão de Pessoas. Nenhum conselheiro se opôs, aprovadas estas 

demandas de vagas. Temos mais uma vaga referente a um Assistente de alunos, 

recebida como requerimento de demanda de pessoal para aprovação, todos de acordo? 

Nenhum conselheiro se opôs, aprovada.  A próxima pauta é alteração do dia letivo de 

quatorze de novembro pelo dia vinte e seis de novembro de dois mil e vinte e dois, 

solicitação proveniente da Direção de Ensino, em virtude do feriado do dia quinze de 

novembro. Deivison faz uma consideração a respeito da solicitação do curso de 

Agronomia: se já teria considerado esse dia vinte e seis no seu calendário, por ter 

solicitado inclusão de dias letivos por antecipação do semestre. Gisele complementa 

que a solicitação da Agronomia é com data posterior a esta da substituição do dia letivo 

pré- feriado, porém vamos confirmar com o Diretor de Ensino, Adair. Todos de acordo 

com a substituição do dia letivo de quatorze de novembro pelo dia vinte e seis de 

novembro de dois mil e vinte e dois,  com a ressalva de confirmar com a Direção de 

Ensino se a substituição está prevista nestas solicitações de inclusões dos dias letivos no 

calendário do curso de Agronomia ( são os dias vinte e nove de outubro, doze de 

novembro e vinte e seis de novembro de dois mil e vinte e dois). Nada mais havendo a 



tratar esta ata será por mim lavrada e assinada pelos demais presentes 
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