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ATA Nº 04/2012 

 

Aos seis dias do mês de setembro do ano de dois mil e doze, às onze horas, no Instituto 

Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul – IFRS – Câmpus 

Sertão, localizado na RS 135 – km 25 – Distrito de Eng. Luiz Englert, Município de 

Sertão, Estado do Rio Grande do Sul, foi realizada na Sala A-101 – Prédio Central, a 

segunda Reunião Extraordinária do Conselho de Câmpus. A Reunião foi coordenada 

pelo professor Lenir Antonio Hannecker, Presidente do Conselho de Câmpus e 

secretariada pelo chefe de gabinete Silvar Antônio Botton. Atenderam a convocação e 

compareceram à reunião, os seguintes Conselheiros: Leila de Almeida Castillo Iabel – 

representante do segmento Docentes; Rosilene Rodrigues Kaizer Perin – 

representante do segmento Docentes; Lisiane Schuster Gobatto – representante do 

segmento Técnicos-Administrativos; Ricardo Toledo de Carvalho – representante do 

segmento Técnicos-Administrativos; Daiane Corrêa da Silva – representante do 

segmento Técnicos-Administrativos; Pietra Sibelem da Silva Schneider – 

representante do segmento Discentes/Nível Médio; Lidio Paulo Hannecker – 

representante do segmento Entidade/Sindicato Rural Sertão e Coxilha; Jasson Aido 

Graeff Vargas – representante do segmento Egressos. Ausentes, mediante 

justificativas, os conselheiros Marcos Antônio Gobbo e Crismael Augusto Silva de 

Almeida, representantes do segmento Egressos. EXPEDIENTE:  Dando as boas vindas 
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aos presentes, o senhor Presidente declarou aberta a reunião e colocou em aprovação a 

PAUTA  da Reunião, sendo: 1. Apreciação do Calendário Acadêmico 2012 – 

Segundo Semestre – Câmpus Sertão; e, 2. Assuntos Gerais. A mesma foi aprovada. 

De imediato passou-se ao período de discussão e votação, pelo Plenário, da matéria 

constante da ORDEM DO DIA .  1. Apreciação do Calendário Acadêmico 2012 – 

Segundo Semestre – Câmpus Sertão – O Presidente do Conselho explanou que esta 

mudança está sendo proposta em virtude da greve e que após o encerramento da greve a 

Direção de Ensino convocou e realizou reunião do Colegiado dos Coordenadores dos 

Cursos para elaborar uma minuta de Calendário Acadêmico para o segundo semestre de 

2012. Após esta reunião, cada coordenador de curso realizou reunião com os líderes de 

turmas e apresentou a minuta, acolhendo sugestões. Referida minuta foi encaminhada 

para todos os servidores para conhecimento e apontamento de possíveis alterações, 

sendo que foi realizada reunião com todos os servidores e representantes de alunos onde 

foi aprovado por unanimidade o calendário acadêmico do segundo semestre de 2012, 

que é o que foi encaminhado ao Conselho de Câmpus e está sendo discutido na presente 

reunião. Também está sendo apresentada uma emenda, pois faltou uma data para 

matrículas presenciais aos alunos ingressantes no 1º semestre de 2013. Por solicitação 

da Conselheira Daiane, foi solicitado inclusão de data para matrícula de estágio aos 

alunos que cursam cursos integrados e subsequentes. Pela Conselheira Leila Iabel foi 

sugerido que seja postado na página do Câmpus Sertão todas as orientações referente ao 

dia em que é efetuada a matrícula, divulgando aos pais ou responsáveis dos alunos todo 



 
Ministério da Educação 

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul 

CONSELHO DE CÂMPUS 
 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul 
 Câmpus Sertão – RS 135 – Km 25 – Dist. Eng. Luiz Englert  

Sertão/RS – Fone (54) 3445-8000 – 3345-8006 

 

passo-a-passo. Que estas informações sejam repassadas pela Coordenadoria de 

Registros Acadêmicos com antecedência, para que todos possam se organizar de forma 

adequada. Fez uso da palavra o Presidente do Conselho, socializando as orientações da 

SETEC-MEC que encaminhou através do Ofício Circular 88-2012, onde solicita 

observação de alguns aspectos, quais sejam: Relacionar o número de dias letivos 

cumpridos no calendário 2012, por câmpus, antes do início das paralisações; Informar 

as datas de início e término do movimento grevista dos docentes e dos técnicos 

administrativos de cada unidade (reitoria e campus), bem como o número de dias letivos 

perdidos; Apresentar os calendários de reposição de aulas e das atividades técnico-

administrativas por unidade (reitoria e campus), observando a necessidade de 

cumprimento dos 200 dias letivos previstos em lei; O calendário 2012 não poderá ser 

anulado, devendo-se considerar como “dia de reposição” os dias com previsão de 

atividades letivas regulares (aulas) que foram afetados pela greve; Os dias letivos com 

atividades esportivas, minicursos, atividades culturais e afins devem ser registrados 

como atividades complementares, sem contabilização de carga horária de aula; 

Relacionar as unidades (reitoria e campus) que ainda permanecem em greve e a 

extensão do movimento grevista nessas unidades. O Plano de Reposição de Atividades 

Acadêmicas deverá ser submetido à análise da instância máxima, ou seja, Conselho de 

Câmpus, cuja aprovação poderá ser comunicada posteriormente à SETEC. Colocado em 

votação o Calendário Acadêmico – Segundo Semestre 2012 – Câmpus Sertão, o mesmo 

foi aprovado por Unanimidade. 2. Assuntos Gerais – O Presidente do Conselho 
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socializou a respeito da mudança no Projeto Pedagógico do Curso Técnico em 

Agropecuária Subsequente, solicitado pelo Conselheiro David, sendo que já estão sendo 

tomadas as devidas providências e discussões para a alteração do mesmo, através da 

Diretoria de Ensino. Também está sendo visto as questões de reuniões pedagógicas e 

administrativas. Está sendo publicada Portaria para discussão e elaboração do Plano 

Diretor do Câmpus Sertão. Foi solicitado pela Conselheira Leila que seja incluído como 

Pauta para Discussão no Conselho de Câmpus o papel, a organização e a estrutura dos 

NIEPEs, sua finalidade, objetivo, alcance, qual seu verdadeiro papel, idéia corroborada 

pela Conselheira Daiane. A Conselheira Lisiane sugeriu que seja composta Comissão 

para fins de elaboração do Manual do Estudante, bem como do Manual do Servidor do 

Câmpus Sertão. Foi sugerido pelo Conselheiro Ricardo seja dada atenção especial aos 

novos servidores, seja mostrada e explicada a estrutura do Câmpus, para que a 

integração Instituição-Servidor seja efetivada de fato. Nada mais a constar, eu, Silvar 

Antônio Botton, lavrei a presente ATA, que após lida e achada de acordo, por mim e 

pelos Conselheiros presentes vai assinada. Sertão, RS, seis de setembro de 2012. 

 

Daiane Corrêa da Silva ___________________________________________________ 

Jasson Aido Graeff Vargas ________________________________________________ 

Leila de Almeida Castillo Iabel _____________________________________________ 

Lenir Antonio Hannecker _______________________________________________ 

Lidio Paulo Hannecker ___________________________________________________ 
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Ricardo Toledo de Carvalho _______________________________________________ 

Rosilene Rodrigues Kaizer Perin ____________________________________________ 
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