Mem. 046/2018 – DE/CAMPUS VERANÓPOLIS

Veranópolis, 13 de novembro de 2018.

Ao Presidente do Conselho de Campus do Campus Avançado Veranópolis
Assunto: Apreciação do Calendário Acadêmico 2019

Prezado,

1.
Ao cumprimentá-lo, venho solicitar a apreciação do Calendário Acadêmico 2019
do Campus Avançado Veranópolis.
2.
Considerando o previsto no Art. 23, inciso VI, do Regimento dos Campi do IFRS
(Resolução IFRS nº 054, de 15 de agosto de 2017): “Compete à Gestão de Ensino, além das
competências previstas em legislação vigente e do estabelecido em Estatuto, Regimentos e
Regulamentos do IFRS, as seguintes atribuições: VI – elaborar a proposta do calendário
acadêmico a ser encaminhado ao Conselho do Campus;”.
3.
Considerando as manifestações dos estudantes referentes ao calendário
acadêmico vigente, expostas em reunião com a Diretoria de Assuntos Estudantis em
10/10/2018, no Campus Avançado Veranópolis.
4.
Considerando que a proposta do Calendário Acadêmico 2019 foi resultado dos
debates ocorridos em reunião realizada no dia 23/10/2018, aberta a todos os servidores do
campus.
5.
Considerando a Resolução CONSUP nº 059, de 23 de outubro de 2018, que
aprovou o Calendário Referência do IFRS.
6.
Considerando as definições de datas de chamadas de candidatos aprovados no
processo seletivo para matrículas, datas de rematrículas, período para ajustes, entre outras,
ocorridas em reunião do Comitê de Ensino (COEN) em 29 e 30/10/2018.
7.
Considerando que a estrutura principal da proposta de Calendário Acadêmico
2019, carente das definições das datas da Assistência Estudantil, foi compartilhado com todos
os servidores do campus em 05/11/2018, por e-mail.
8.
Considerando o calendário da assistência estudantil definido em reunião do
Grupo de Trabalho Permanente em Assistência Estudantil do IFRS (GTPAE) e disponibilizado
em 09/11/2018, repassado ao calendário do campus em 13/11/2018.
9.
Solicito a apreciação e aprovação da proposta de Calendário Acadêmico 2019
do Campus Avançado Veranópolis e informo que a PROEN solicitou a remessa dos
calendários até o dia 14/11/2018.

10.
Sem mais para o momento, agradeço a atenção e coloco-me à disposição para
quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

Larissa Brandelli Bucco*
Diretora de Ensino, Pesquisa e Extensão
IFRS – Campus Avançado Veranópolis

* A via original encontra-se assinada e arquivada no Setor de Ensino do Campus.

