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Ata  nº  004/2014-CONCAMPUS/CSFS/IFC  –  REUNIÃO  EXTRAORDINÁRIA  DO

CONSELHO DE CÂMPUS, REALIZADA EM 02 DE SETEMBRO DE 2014.

Aos  dois  de  setembro  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  extraordinária  do  Conselho  de  Câmpus  –  CONCAMPUS,

convocada pelo Diretor do Departamento de Ensino, professor Adamô Dal Berto. A sessão teve

início às dezesseis horas, 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. Após a leitura da ATA anterior pelo Diretor Geral,

Professor  Amir  Tauille,  o  Diretor  do  Departamento  de  Ensino,  professor  Adamô  Dal  Berto

apresentou os PPCs de Guia de Turismo e o de Administração destacando as alterações que

foram  solicitadas  pela  PROEN  para  o  curso  de  Administração,  e  já  explanando  que  estas

correções já foram implementadas no curso de Guia de Turismo, após breve discussão todos

aprovaram os PPCs apresentados. Em relação a reunião com o Secretário Municipal de Turismo,

o professor Amir Tauille informou que foram marcadas reuniões mas não tivemos a presença do

secretário, mas serão feitas novas tentativas. Em seguida informou que na próxima reunião do

CODIR levaria para pauta a criação de calendário das reuniões; e que na semana teria uma

reunião com a engenharia para saber do andamento da obra e prazos. Na sequência a Diretora

de Administração e Planejamento, Iza Luzia Goetten de Oliveira informou que foi conversado com

o Fabio, responsável pelo almoxarifado, e que houve um mal-entendido no caso do pedido de

papel, mas que isso já foi solucionado e que os Coordenadores seriam informados dos trâmites

para que eles gerenciassem da melhor forma os pedidos. O professor Adamô Dal Berto informou

a todos que serão iniciadas as reuniões com os professores do Ensino Medio para definir  os

rumos a serem tomados. Amir informou sobre a jornada de trabalho, carga horária de trabalho em

geral, o procurador em primeira mão informou que não seria necessário a normativa, já que tudo

estava previsto em Lei, foram feitas justificativas e o documento está nas mãos do procurador; foi

ressaltado pelo professor Luciano Rosa que esta Normativa seria como um manual, facilitando a

consulta; foi proposto pelo professor Amir que se mantivesse o intervalo de 11 horas e informado
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que para o ajuste dos professores ainda não se tem um posicionamento. O professor Luciano

como parte da Comissão de Relatório do Estágio Probatório está preocupado com a entrega dos

relatórios,  destacando  os  prazos  de  entrega.  Após  isso  a  Diretora  de  Administração  e

Planejamento, Iza Luzia Goetten de Oliveira apresentou planilhas de gastos, pagamentos e ações

tomadas pelo DAP, destacando o orçamento de custeio e explicando que serão atendidos os

pedidos assim que as demandas forem aparecendo. Foi informado que para o orçamento de 2015

foi recebida uma planilha já no final do prazo de entrega e que devido à urgência foi feita uma

estimativa, junto com o professor Adamô Dal Berto, em cima do orçamento de 2014 e calculada as

demandas de restaurante,  parte de alimentação etc. Ainda foi  informado que Equipamentos e

Obras ficariam para março de 2015, pois não seria aprovado no custeio e que a planilha será

enviada por e-mail para ciência de todos. O professor Adamô salientou que não temos histórico

dos orçamentos de 2012, 2013, 2014 e que as realidades serão bem distintas em 2015. A Diretora

do DAP, Iza, ainda informou que os valores de aluguel e condomínio serão remanejados para

outras áreas como água, luz, vigilância, manutenção, etc; destacou que após a entrega da obra do

IFC os vigilantes deverão ser remanejados para lá, ficando sem assistência no shopping e que a

situação de nossas assessoras devem ser acertadas pelas mesmas com as novas empresas. O

Professor Luciano Rosa perguntou sobre os recursos de Pesquisa e Extensão e foi informado que

o valor atual é 1%. Foi destacado pela Iza que estamos com as contas controladas e que o ano de

2015  vai  ser  um  ano  de  aprendizado.  Finalizando  a  reunião  o  Diretor  Geral,  Amir  Tauille,

parabenizou  a  Diretora  do  DAP,  Iza  Luzia  Goetten  de  Oliveira,  pelo  comprometimento  no

planejamento e parte operacional e a toda a equipe pela eficiência. O Diretor do Departamento de

Ensino,  professor  Adamô  Dal  Berto  parabenizou  a  professora  Letícia  Saragiotto  Colpini  pela

formatura da turma de Técnico em Secretariado. 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, dois de setembro de

dois mil e quatorze.

Amir Tauille Diretor Geral

Adamô Dal Berto
Diretor  do  Departamento  de
Ensino

Berenice Krause Soares
Representante  dos  Técnico-
administrativos
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Iza Luzia Goetten de 

Oliveira

Diretora  de  Administração  e
Planejamento

Letícia Saragiotto Colpini Representante dos Doscentes

Luciano Rosa Representante dos Doscentes

Mario Felipe Cipriano 
Borges da Costa

Secretário do CONCAMPUS

Vera Lúcia da Silva
Representante  dos  Técnico-
administrativos
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