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Ata nº 006/2014-CONCAMPUS/CSFS/IFC – REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO

DE CÂMPUS, REALIZADA EM 24 DE NOVEMBRO DE 2014.

Aos vinte e quatro dias 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 ordinária do Conselho de Câmpus – CONCAMPUS,

convocada pelo Presidente do Conselho, professor Amir Tauille. A sessão teve início às quatorze

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

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

representante dos pais de alunos. O presidente Amir Tauille iniciou a sessão lendo a ata da última

reunião  e  a  seguir  explanou  sobre  a  necessidade  da  indicação  dos  membros  da  CLA,

representantes da Sociedade Civil e Organizada passarem pelo Concampus. Foram apresentados

como membros o Sr. Hamirton José Soares como titular e Mauricio Fernando Gramigna Rodrigues

como suplente,  os  quais  foram aprovados por  unanimidade.  A seguir,  passou-se ao assuntos

gerais, onde a servidora Berenice Krause Soares explanou sobre a oferta do curso no eixo de

automação industrial pelo PRONATEC, com a chegada do Estaleiro CMO em São Francisco do

Sul. O diretor Amir informou que já foi formada uma comissão, que participou da apresentação da

empresa na Univille, como também foi feito um convite formal a CMO para apresentar a empresa

ao  câmpus  e  para  a  comunidade  em  geral.  O  conselheiro  Luciano  explicou  que  enquanto

Pronatec, o único empecilho é que hoje o nosso demandante é a Prefeitura de São Francisco do

Sul,  que todos os cursos via Pronatec só irão acontecer pela Prefeitura.  Ainda explanou que

durante a reunião realizada na Reitoria foram informados que os cursos do Pronatec só iriam

acontecer  caso  os  demandantes  solicitassem e  ainda  passariam pelo  crivo  da Secretaria  de

Educação do Estado.  A solução seria criar  um novo demandante  para não ficar  dependendo

sempre da Prefeitura.  A conselheira Iza levantou a questão de onde seriam realizados os cursos

do Pronatec em 2015. O conselheiro Luciano destacou que com a ida dos cursos para o novo

câmpus iria diminuir muito a procura, pois a localização do câmpus não é favorável. A conselheira

Iza destacou o fato de termos alunos que precisarão apanhar dois ônibus para chegar ao câmpus,

como também para retornar. O ideal seria manter uma sede urbana, até mesmo pela questão da
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informação. O diretor Amir explicou que não é possível, pois uma vez tendo uma sede própria não

podemos manter outro aluguel. A conselheira Berenice informou poderia ver a possibilidade da

prefeitura pagar este aluguel, pois também acha inviável levar para o novo câmpus, e após ter

conversado com a servidora da Prefeitura Lucianira, que acha que o local do novo câmpus ainda

é estratégico. A seguir o conselheiro Adamô levantou o fato de verificar com a prefeitura a questão

dos auxílios para o transporte, já que o alunos que residem em outros municípios recebem este

auxílio e os internos não. A seguir o professor Amir informou que o projeto da rótula para acesso

ao câmpus já está pronta, mas que ainda não teve acesso ao mesmo. Após, o conselheiro Adamô

informou como estão distribuídos os alunos nos bairros do município. A seguir foi explanado sobre

uniforme que será utilizado pelos alunos do Ensino Médio Integrado. Em seguida o Diretor Amir

informou que esta seria a penúltima reunião com estes membros do Concampus e que na próxima

reunião seria passada a faixa para o próximo Conselho do Câmpus.  O diretor Amir agradeceu a

presença de todos. 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.
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