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Ata nº 002/2014-CONCAMPUS/CSFS/IFC – REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO

DE CÂMPUS, REALIZADA EM 13 DE JUNHO DE 2014.

Aos treze dias do mês de junho de dois mil e quatorze, na Sala da Direção Geral, do Câmpus São

Francisco do Sul do Instituto Federal Catarinense, localizado no segundo andar do São Francisco

Shopping, na Rua Barão do Rio Branco, número 377, no centro de São Francisco do Sul, Santa

Catarina, realizou-se a reunião ordinária do Conselho de Câmpus – CONCAMPUS, convocada

pelo Presidente do Conselho, professor Amir Tauille. A sessão teve início às quinze horas, com a

presença dos seguintes membros: Diretor Geral, professor Amir Tauille; Diretor do Departamento

de  Ensino  Substituto,  professor  Severino  Mirandola  Júnior;  Diretora  de  Administração  e

Planejamento,  Iza  Luzia  Goetten  de  Oliveira;  representantes  docentes,  professora  Leticia

Saragiotto  Colpini  e  professor  Luciano  Rosa;  representantes  técnico-administrativos,  Berenice

Krause Soares e Priscila Cardoso Pereira. Registrou-se a ausência dos representantes discentes

titulares e representante dos pais de alunos. Nessa reunião foi apreciado o seguinte documento:

PDI do Câmpus São Francisco do Sul. A pauta foi proposta pelo Diretor Geral, professor Amir

Tauille. Verificado a presença da maioria dos membros do Conselho, o Presidente deu início aos

trabalhos e passou-se ao cumprimento da pauta da reunião: foi aprovado pelos membros o PDI do

Câmpus São Francisco do Sul, que irá compor o PDI Institucional. Após a apreciação da pauta, o

Presidente, Professor Amir Tauille, expôs a necessidade de um Secretário no CONCAMPUS, ficou

definido  que  o  secretário  será  o  Chefe  de  Gabinete.  Na  sequência  o  Professor  Amir  Tauille

também falou  sobre  o  cumprimento  das  datas  previstas  para  as  reuniões  do CONCAMPUS,

atendendo  as  solicitações  dos Conselheiros.  Em seguida  o  professor  Amir  Tauille  levantou  a

necessidade de verificar as datas para a próxima eleição dos membros da CPPD e também do

CONCAMPUS, salientou que enviará por e-mail o documento sobre o Regimento do Conselho de

Câmpus. Na sequência a Conselheira Iza Luzia Goetten de Oliveira explanou sobre a importância

em mobilizar os discentes para terem conhecimento do Conselho de Câmpus, como também para

participarem das eleições. Em seguida o Conselheiro Luciano Rosa frisou sobre a necessidade

em dar publicidade dos atos das reuniões do CONCAMPUS. Dando continuidade o Conselheiro

Suplente Severino Mirandola Junior se manifestou, solicitando maior atenção à noção de Eixo

Tecnológico do Câmpus São Francisco do Sul, como também que qualquer iniciativa de criação

de cursos deve  passar  pelo  Conselho  de Câmpus.  Em seguida  foi  sugerida a  pauta  para  a
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próxima reunião no dia 25 de agosto de 2014, o Conselheiro Suplente Severino Mirandola Júnior

solicitou que constasse em ata seu manifesto de repúdio em relação a decisão da Diretoria de

Gestão  de  Pessoas  sobre  o  preenchimento  da  folha  ponto  dos  servidores  docentes  e  que

inclusive este assunto faça parte da pauta na próxima reunião. Na sequência a Conselheira Iza

Luzia Goetten de Oliveira também solicitou que faça parte da pauta a proposta de flexibilização

das  30  horas  para  os  servidores  Técnico-administrativos. Nada  mais  a  tratar,  a  sessão  foi

encerrada. Eu, Priscila Cardoso Pereira, relatora dessa sessão, lavro, dato e firmo a presente ata,

que também será assinada pelos demais membros. São Francisco do Sul, treze de junho de dois

mil e quatorze.                             ____________Relatora. __________________________ Amir

Tauille, _____________________ Iza Luzia Goetten de Oliveira, __________________Berenice

Krause Soares,                          ___  Luciano Rosa  _____________________Letícia Saragiotto

Colpini e ________________________ Severino Mirandola Júnior.
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