
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL
CAMPUS CANOAS

ATA
Reunião 01/08

Ao primeiro dia do mês de agosto do ano de dois mil e dezesseis, às dez horas, no
Instituto  Federal  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia  –  Câmpus  Canoas,  no  Auditório  1,  foi
realizada uma reunião com os membros da Diretoria do Grêmio Estudantil. Estavam presentes
a  presidente  (Milena  Feijó),  o  secretário  (Felipe  Ricardi),  o  tesoureiro  (Max  Kunrath),  o
coordenador  de  atividades  (Iuri  Aguiar)  e  a  coordenadora  de  eventos  (Júlia  Lacerda).  

Sobre os assuntos tratados:

Decisões concretas:
 Data para assembleia geral:

25/08, horário a ser decidido, e a pauta será as mudanças no estatuto;
 O caixa do grêmio possui R$ 144,95 (cento e quarenta e quatro reais e noventa e cinco 

centavos).

Planejamentos:
 Emissão de certificados de horas complementares para participantes das comissões:

Está sendo planejado o valor em horas que será repassado aos alunos, conforme 
quanto tempo trabalharam;

 Edital para participação nas comissões da diretoria do GEIFRS:
Foi conversado sobre como se dará o ingresso dos alunos nas comissões;

 Serão feitos modelos para documentos oficiais do GEIFRS;
 Será feita emissão mensal do caixa e bens do GEIFRS, conforme o Estatuto;
 Foram avaliadas as propostas levantadas no debate, e está sendo analisada a 

viabilidade de realização das mesmas.

Planejamentos não-concretos:
 Possibilidade de ter um mural para avisos e documentos do GEIFRS;
 Discussão sobre o funcionamento da impressora para os alunos;
 Possibilidade de integração do GEIFRS com o DAS;
 Meios de comunicação do GEIFRS:

◦ Página no facebook;
◦ Site do GEIFRS;
◦ Site do IFRS Canoas;
◦ E-mail;
◦ Whatsapp;
◦ Twitter;
◦ Informes;

 Reavaliação das propostas da chapa e adaptação das mesmas;
 Projeto da festa de halloween do IFRS Canoas;
 Reestruturação do conselho de representantes de turma:

◦ Reuniões periódicas com o Conselho de Representantes;
◦ Termo de compromisso dos representantes perante ao conselho.



A sessão foi encerrada às doze horas e trinta minutos do mesmo dia.

Canoas, 01 de Agosto de 2016.

_________________________

_________________________

_________________________

Diretoria do Grêmio estudantil (GEIFRS)


