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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA – 12/06/2018

Aos doze dias do mês de junho, do ano de dois mil e dezoito, às quatorze horas da
tarde, na sala duzentos e dez do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia
do Rio Grande do Sul, Campus Viamão, teve início a Reunião Ordinária do Conselho
de Campus. A sessão foi presidida pelo Diretor-geral pro tempore, Alexandre Vidor, e
estiveram  presentes  os  seguintes  membros  do  Conselho:  Daniela  Fávero,  Dário
Alberto Alves Bezerra, Denírio Marques, Julio Cesar Nunes Rolhano, Mário Augusto
Correia  San  Segundo,  Ramaís  Silveira  e  Sílvia  Grando.  A reunião  iniciou  com o
Presidente saudando a todos,  em seguida,  fez a leitura das seguintes pautas: 1)
liberação da  carga  horária  para  qualificação do servidor  Cristian  Rheinheimer; 2)
liberação  da  carga  horária  para  qualificação  da  servidora  Luciane  Santini; 3)
homologação da Resolução 07/2018; 4) retificação do calendário acadêmico 2018. 1)
Liberação da carga horária para qualificação do servidor Cristian Rheinheimer:
Após  apreciação  do  processo  Nº  23742.000156/2018-40  pelos  conselheiros  e
verificação do atendimento de todos os termos conforme impõe a IN 006/2015, os
presentes manifestaram-se favoráveis ao pedido do servidor. 2) Liberação da carga
horária  para  qualificação  da  servidora  Luciane  Santini:  Após  apreciação  do
processo Nº 23742.000149/2018-48 pelos conselheiros, foi verificada a necessidade
dos  seguintes  ajustes:  anexar,  ao  processo,  tabela  de  horário  do  setor  onde  a
servidora  atua,  tendo  em  vista  a  flexibilização  do  mesmo;  ajustar  a  folha  dois,
apontando  que  a  servidora  está  desenvolvendo  a  escrita  da  “tese”  no  lugar  de
“dissertação”. Após estas observações, os presentes manifestaram-se favoráveis ao
pedido da servidora, condicionado a execução das alterações requisitadas. Antes do
encaminhamento da próxima pauta, os conselheiros destacaram a necessidade de
publicização dos horários de funcionamento de cada setor, tanto nas salas, quanto
em meio eletrônico, demanda que será encaminhada a todo o  campus na próxima
Reunião Geral Ordinária. 3) Homologação da Resolução Nº 07/2018: o presidente
do  Conselho,  em  seguida,  apresentou  a  Resolução  Nº  07/2018,  aprovada  ad
referendum,  a  qual  cancela  o  afastamento  para  capacitação  do  servidor  Mário
Augusto Correia San Segundo por necessidade do serviço e para executar atividades
de  relevância  junto  à  Direção  de  Ensino  do  campus.  Após  embasamento  da
resolução,  os  presentes  manifestaram-se  favoráveis  à  aprovação  da  mesma.  4)
retificação  do  calendário  acadêmico  2018:  A  conselheira  Daniela  Fávero
apresentou a proposta de reposição do calendário acadêmico 2018 para as datas em
que o mesmo foi suspenso, em virtude da Portaria Nº 55/2018. Após esclarecimento
de  que  as  novas  datas  propostas  já  haviam  sido  consultadas  junto  aos  demais
servidores do campus, os presentes manifestaram-se favoráveis a proposta a seguir:
tornar letivo, para todas as turmas, os dias dezesseis de junho, vinte e três de junho,
sete de julho, dez de julho, 11 de julho e doze de julho, e, especificamente para as



turmas de ensino médio integrado, também tornar letivo os dias seis de outubro e
onze  de  novembro.  Nada  mais  havendo  a  constar,  eu,  Daniela  Fávero,  lavro  a
presente ata, que será assinada por mim e pelos demais presentes. 
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