MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul - IFRS
Campus Avançado Veranópolis
BR 470, n° 6500, Bairro Sapopema – Veranópolis, RS – CEP: 95330-000
Fone: (54) 3437.2305 - www.ifrs.edu.br/veranopolis

Revisão Final da Minuta da Organização Didática do IFRS
Campus Avançado Veranópolis
Convite à Comunidade Acadêmica do Campus Avançado Veranópolis para contribuir com a
Revisão Final da Minuta da Organização Didática do IFRS.
O Grupo de Trabalho (GT) de revisão final da minuta da Organização Didática do IFRS
se reuniu, no dia 10 de setembro de 2021, e deliberou sobre o encaminhamento que deve
ocorrer em cada campus: "Minuta da Organização Didática deve ser analisada e
discutida em todos os campi, à luz dos 354 destaques recebidos".
Nesse sentido, foi elaborado um cronograma para o Campus Avançado Veranópolis,
no intuito de oportunizar encontros periódicos e temáticos, que possibilitem tempo para todos
se apropriarem das pautas e participarem das análises e discussões. Já estão disponíveis,
em pasta do Google Drive, os documentos que servem de base para os encaminhamentos:





Convite à Comunidade Acadêmica
Cronograma de Encontros
Minuta da Organização Didática
Planilha com destaques recebidos
Para acesso:

https://drive.google.com/drive/folders/13RJlMOz9XZLy-IT0OaQNa4sPWMj5gtX_?usp=sharing

Portanto, as análises e sugestões deverão ser apresentadas e debatidas
presencialmente (ambiente virtual de encontro síncrono), de acordo com os dias, horários e
eixos temáticos estabelecidos no Cronograma de Encontros.
Orientações do GT:
1 - Segundo a resolução CONSUP nº 049/2020, " os trabalhos do GT devem estar
circunscritos à minuta já submetida e à análise dos destaques apresentados no expediente
da reunião extraordinária do CONSUP realizada em 13 de julho de 2021", e neste processo,
"poderão os conselheiros que integram o GT, no curso das discussões, retirar, modificar ou
conciliar os destaques do seu campus com os demais apresentados, buscando convergência
das propostas na redação final.".
2 - Os membros do GT, neste momento, representam o campus, e não apenas a sua
categoria. Por isso, sugerimos que os trabalhos nos campi se deem de forma articulada com
os demais conselheiros, e as discussões envolvam necessariamente os três segmentos da
comunidade (discente, docente e técnico administrativo), para que as posições trazidas para
o GT expressem o posicionamento do campus sobre cada um dos destaques em análise.
Para garantir a participação da comunidade, é importante que seja promovida ampla
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divulgação das reuniões que serão organizadas em seus campi, tarefa para a qual o
departamento de Comunicação do campus pode auxiliá-los.
3 - O prazo para o desenvolvimento das discussões nos campi encerra no dia 29/10. Esta
será a data também da nossa próxima reunião do GT, para avaliarmos se haverá necessidade
de prorrogação de prazo e para organizarmos as próximas etapas e cronograma de reuniões
do GT.
Desde já, coloco meu e-mail à disposição (leandro.rosa@veranopolis.ifrs.edu.br) para
receber pedidos adicionais de esclarecimentos.
Veranópolis, 23 de setembro de 2021.

Leandro Käfer Rosa

___________________________________________
Grupo de Trabalho de revisão final
da minuta da Organização Didática do IFRS
Representante do Campus Avançado Veranópolis
Portaria IFRS/IFRS nº 372, de 30 de agosto de 2021

2

