
 
 

INSTITUTO FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL - CAMPUS CANOAS 
DIRETORIA GERAL DO GRÊMIO ESTUDANTIL 

 
Às doze horas e trinta e um minutos do dia treze de novembro de dois mil e dezenove,                  
reuniram-se nas dependências do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do            
Rio Grande do Sul - Campus Canoas, situado na rua Dra. Maria Zélia Carneiro de               
Figueiredo, 870, no auditório um, trinta e seis estudantes. A assembleia foi dada como              
aberta pela coordenadora de eventos e atividades do ano de dois mil e vinte, Lara Cardoso                
Hernandes. Foi passada à apresentação dos cargos da atual Diretoria Geral do Grêmio             
Estudantil, sendo eles: Augusto Garcia da Rosa, presidente; Ana Laura Lumertz           
Schardosim, vice-presidente; Luísa Schmitz de Castro, secretária; Kamille Konarzewski         
Pimentel, tesoureira; Maria Eduarda Contri Natal, coordenadora de marketing; Lara Cardoso           
Hernandes, coordenadora de eventos e atividades; os integrantes do Conselho Fiscal:           
Leonardo Lucas da Silva e Matheus Cristian Dall Alba de Almeida; e feito a posse dos                
mesmos. Todos os integrantes cursam o Técnico em Desenvolvimento de Sistemas,           
terceiro ano. Foi passado ao plano de ações nos anos de dois mil e dezenove e dois mil e                   
vinte, sendo eles: Campanha alusiva ao novembro azul, Ações nos banheiros do prédio D,              
Novas mídias sociais, Campanha alusiva ao dezembro vermelho, Decoração do campus           
para o natal, Luau de encerramento, Acolhida dos calouros, Decoração do campus para o              
carnaval, Sarau carnaval, Palestra voluntariado, Sarau dia dos namorados, Festa Julina,           
Simulado I, Sarau Japão, Atividades olimpíadas, Simulado II, Campanha alusiva ao           
setembro amarelo, Simulado III, Campanha alusiva ao outubro rosa, Sarau de Halloween,            
Festival de Primavera, Campanha alusiva ao dezembro vermelho, Decoração do campus           
para o natal, Luau de encerramento. As ações que já estão em desenvolvimento são: a               
Campanha alusiva ao novembro azul, ações nos banheiros do prédio D e novas mídias              
sociais. Foi mostrado o site do grêmio e finalizada a apresentação, sendo disponibilizado             
um tempo para perguntas. Foram debatidos os seguintes assuntos: arborização do campus,            
com árvores frutíferas; retorno da gincana do campus; caixa do grêmio estudantil, sugestão             
de venda de camisetas com a logomarca do Instituto Federal; dia temático; aprimorar os              
espaços de convivência entre os estudantes. Às treze horas e sete minutos, a assembleia              
foi dada por encerrada e passamos ao coffeebreak. Eu, Luísa Schmitz de Castro, secretária              
da Diretoria Geral do Grêmio Estudantil, lavro a presente ata, que será por mim e pelo                
presidente, Augusto Garcia da Rosa, assinada. 
 

  
               Luísa Schmitz de Castro   Augusto Garcia da Rosa 
                 Secretária da DGGE     Presidente da DGEE 
 
 

Canoas, treze de novembro de dois mil e dezenove. 


