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Ata nº 003/2014-CONCAMPUS/CSFS/IFC – REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO

DE CÂMPUS, REALIZADA EM 25 DE AGOSTO DE 2014.

Aos vinte e cinco do mês de agosto 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 e doze minutos, com a presença dos seguintes membros: Diretor Geral,  professor Amir

Tauille; Diretor do Departamento de Ensino, professor Adamô Dal Berto; 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  Vera  Lúcia  da Silva. Registrou-se a  ausência  dos representantes  discentes

titulares e representante dos pais de alunos. O Diretor Geral, Professor Amir Tauille mencionou a

necessidade da criação de uma comissão para eleição de nova composição de membros da

CPPD Local. Ficou decidido que a Direção Geral emitirá uma portaria para a comissão de eleição

da CPPD Local e também outra portaria para comissão de consulta pública da nova composição

do CONCAMPUS. Foi decidido que será deflagrado um processo de mobilização/conscientização

dos alunos e pais para participação junto ao CONCAMPUS e que haverá uma flexibilização de

horários  das reuniões habilitando a participação de alunos que trabalham e tem restrição de

horários. Na sequência a professora Leticia Saragiotto Colpini sugeriu que esta conscientização e

convite seja divulgado na FEPEX e que sejam divulgadas as pautas e datas das reuniões dos

CONCAMPUS. Sobre a nota de repúdio sobre o preenchimento da folha ponto proposta pelo

Professor  Severino  Mirandola,  após  ampla  discussão,  o  Professor  Amir  Tauille  frisou  a

impossibilidade de liberação de preenchimento por parte dos docentes pois estaria indo contra as

decisões  da  Reitoria  e  a  própria  Lei,  e  sugeriu  que  as  classes  interessadas  em

flexibilização/ajustamento e as 30 horas semanais deveriam se mobilizar para tais fins. Após a

apreciação da pauta a Professora Letícia Saragiotto Colpini perguntou sobre o Refeitório e sobre o

estoque  de  papéis  no  câmpus,  em  relação  ao  refeitório  o  Professor  Adamô  Dal  Berto  e  a

Conselheira Iza Luzia Goetten de Oliveira explicaram que estamos aguardando a liberação da

obra e que já estão sendo feitos os processos necessários para o funcionamento do Refeitório, na

sequência, sobre o estoque de papel e o fluxo de abastecimento, a Conselheira Iza esclareceu

que as demandas de materiais devem ser encaminhadas às chefias imediatas, e esta, solicitar ao
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setor de almoxarifado e que seria conversado com o responsável pelo almoxarifado para saber

quais  as  instruções que estão sendo passadas.  O Professor  Adamô Dal  Berto destacou que

deveria ser feito uma conscientização para diminuição de gastos de papéis. O Professor Luciano

Rosa informou que tomou conhecimento da pactuação de cursos na área de Turismo com o

“Sistema S” e sugeriu que fosse verificado junto à Prefeitura e Secretaria Municipal de Turismo de

São Francisco do Sul o porquê não convidados para a pauta para oferta de cursos nesta área;

logo após a Conselheira Iza Luzia Goetten de Oliveira sugeriu uma aproximação do Conselho

Municipal de Educação e possíveis parcerias. Por fim o Professor Adamô Dal Berto solicitou uma

reunião  extraordinária  do  CONCAMPUS  para  tratar  dos  PPCs  de  Administração  e  Guia  de

Turismo, que ficou marcada para o dia 02/09 às 16:00h. Foi solicitado pelo Professor Adamô Dal

Berto ao Diretor Geral que levasse ao CODIR a necessidade de criação de calendário para as

reuniões do CONSUPER, já que temos prazos para inclusão de pauta para aprovação de PCCs,

PPCs e outros, e que não temos como contar sem conhecer antecipadamente as datas destas

reuniões. Nada mais a tratar, a sessão foi encerrada. Eu, Mario Felipe Cipriano Borges da Costa,

relator dessa sessão, lavro, dato e firmo a presente ata, que também será assinada pelos demais

membros. São Francisco do Sul, vinte e cinco de agosto de dois mil e quatorze.
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