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Ata  nº  005/2014-CONCAMPUS/CSFS/IFC  –  REUNIÃO  EXTRAORDINÁRIA  DO

CONSELHO DE CÂMPUS, REALIZADA EM 06 DE NOVEMBRO DE 2014.

Aos seis do mês de novembro 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 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 professor Adamô iniciou a reunião apresentando o

Calendário Acadêmico 2015, informando que devido a previsão de entrega do câmpus e feriados,

o início  letivo  ficou para  02 de março e  que haverão alguns Sábados letivos,  mas que será

estudado e  discutido  com os professores  uma maneira de compensar  estas  horas durante  a

semana;  faltam  alguns  ajustes  de  datas  no  Calendário  2015  mas  seriam  sanados  junto  à

Secretaria Acadêmica. Na sequência explicou à professora Letícia que seria utilizado a forma de

trimestre em vez de bimestre, para o Ensino Médio, por ser uma determinação do CONSUPER

para padronização no IFC de 2015 em diante,  e frisou a adequação de início  letivo  e férias

acompanhando  o  calendário  da  rede  pública.  Professor  Luciano  destacou  as  reuniões  de

Colegiados  no  calendário  e  a  importância  de  divulgação  das  ATAs.  Após  todas  estas

considerações  foi  aprovado  o  Calendário  Acadêmico  2015.  Foram  apresentadas  algumas

explicações sobre a reunião com o Secretário de Turismo, informando que o mal-entendido foi

resolvido posteriormente em reunião com o mesmo. O diretor Amir informou que na última reunião

do  CODIR  foi  criada  a  CONSEPE  para  verificar  e  avaliar  os  PPCs,  e  explicou  que  o

CONCAMPUS é uma ferramenta de apoio à Direção. O professor ainda nesta temática explica

que os trâmites de criação e avaliação de PPCs vai ser revisto. O professor Adamô solicitou a

criação de uma lista de e-mail do CONCAMPUS, para facilitar a troca de informações entre os

participantes. E ainda solicitou a criação de uma comissão para avaliar e estudar a visita técnica,

se extensão ou ensino;  com a sugestão do professor Luciano, ficou decidido que o professor

Adamô juntamento com os Coordenadores de Ensino, Pesquisa e Extensão definirão qual o ponto
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de vista do Câmpus e será passado para o Diretor  levar ao CODIR.  O Diretor  apresenta ao

conselho a instalação do Estaleiro em São Francisco do Sul e seus impactos em movimentação e

empregos para o município e destaca que nossa função é atender a comunidade. Ainda informa

que em conversas com a prefeitura, foi apresentado que não é tão simples mudar o foco de nossa

estratégia educacional, mas que estaríamos criando uma comissão para discutir sobre estratégias

e meios de atender este novo eixo (automação industrial).  Ainda informa que reuniões com a

empresa serão agendadas para saber quais são as demandas, e que há possibilidade de auxílio

das empresas para montar os laboratórios. O professor Adamô lembra que isto impactaria na

readequação  de  infraestrutura  e  vagas  de  docentes.  O  professor  Luciano  destacou  que  a

oportunidade é muito boa, mas é preciso atentar para o foco do Instituto, pois seria inserido mais

um eixo. Foi levantado pela Diretora do DAP Iza, que ainda não definimos qual seria nosso curso

como carro-chefe. Após uma breve discussão sobre câmpus, eixos e cursos, foi decidido a criação

de uma comissão para avaliar as demandas, oportunidades e viabilidade de instalação de um

novo  eixo  tecnológico  para  nosso  câmpus.  O  professor  Luciano  informou  sua  saída  da

coordenação do PRONATEC em 2015, informando que a Berenice assumirá seu lugar, e pediu

um apoio da Instituição para que os alunos PRONATEC se sintam alunos da Instituição. Também

foi citada a oportunidade de utilizar o PRONATEC para suprir a necessidade de profissionais para

o Estaleiro. O professor Luciano destaca ainda as empresas em torno de São Francisco do Sul e

as oportunidades e necessidades para criação de uma Fundação, para fomentar recursos para o

Câmpus; e ainda deixa seu nome à disposição para indicação a nova formação do CONCAMPUS.

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, seis de novembro de dois mil e quatorze.

Amir Tauille Diretor Geral

Adamô Dal Berto Diretor  do  Departamento  de
Ensino

Berenice Krause Soares Representante  dos  Técnico-
administrativos

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 Secretário do CONCAMPUS
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da Costa

Vera Lúcia da Silva Representante  dos  Técnico-
administrativos
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