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Ata  nº  007/2014-CONCAMPUS/CSFS/IFC  –  REUNIÃO  EXTRAORDINÁRIA  DO

CONSELHO DE CÂMPUS, REALIZADA EM 19 DE DEZEMBRO DE 2014.

Aos dezenove dias do mês de dezembro 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 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, professor Harry Erwin

Moissa,  professor  Everaldo  Skrock  e  professor  Sérgio  Ruggiero;  representantes  técnico-

administrativos, Berenice Krause Soares, Vera Lucia da Silva, Priscila Cardoso Pereira, Viviane

Pedri,  Herenilda  Inez  Cordova  Lima  e  Clédison  Ignácio;  representantes  da  Sociedade  Civil

Organizada, Sr.  Hamirton José Soares e Sr.  Maurício Rodrigues; representante dos discentes,

Edson Antônio Novais Júnior.  O presidente Amir agradeceu a presença de todos e em seguida

apresentou  o  Representante  da  Sociedade  Civil  Organizada  Sr.  Hamirton  José  Soares  e  o

suplente Sr. Maurício Rodrigues. Dando início a reunião o presidente Amir leu a ata da última

reunião e em seguida explanou sobre o Concampus, explicando como são eleitos os membros

que fazem parte deste Conselho: O diretor geral, a diretora do DAP e o diretor de Ensino são

membros  natos.  Os  dois  docentes  titulares,  os  dois  técnico-administrativos  titulares,  os  dois

discentes titulares, os egressos titulares, os representantes dos pais titulares, o representante da

Sociedade Civil Organizada titular, assim como seus suplentes são eleitos através de seus pares.

Esclareceu que no processo de eleição não houve candidatos para os representantes dos pais de

alunos, mas que na próxima reunião, no câmpus novo, fará a indicação para esta representação.

Dando continuidade,  explicou que os membros anteriores do Concampus foram convidados a

participar desta reunião e que por compromissos profissionais alguns não puderam comparecer. O

presidente salientou que esta reunião é extraordinária, já que a ordinária aconteceu em novembro

e que as mesmas acontecem de três em três meses,  e que as datas das próximas reuniões

constarão no calendário acadêmico de 2015. O presidente Amir explicou que quem tem direito a

votar e pedir a palavra durante as reuniões são os conselheiros titulares e somente na ausência

destes, os suplentes terão direito a votar e a pedir a palavra. Informou ainda que as convocações

para  as  reuniões  serão  enviadas  para  os  titulares,  mas  que  nada  impede  que  os  suplentes
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participem, até mesmo para conhecer um pouco mais sobre o que acontece dentro do câmpus e

as decisões tomadas por  este  conselho.  O presidente  Amir  explicou que estas  decisões não

significam que este Conselho é deliberativo, mas que este conselho é uma ferramenta de apoio a

gestão para auxiliar nas questões administrativas, como por exemplo, a sugestão de criação de

um curso ou uma demanda nova no âmbito da instituição. No caso da sugestão de criação de um

curso, os documentos são passados com antecedência para que sejam analisados e discutidos

pelo conselho. O presidente Amir informou que em toda reunião haverá uma ata, que será lida na

reunião posterior. Em seguida o presidente Amir perguntou se algum conselheiro tinha dúvidas,

mas  não  houve  manifestação.  Após,  o  presidente  Amir  informou  quem  são  os  conselheiros

atualmente: O diretor geral Amir Tauille, quem sempre preside as reuniões, sua suplente Iza Luzia

Goetten de Oliveira; O diretor de Desenvolvimento do Ensino professor Adamô Dal Berto, seu

suplente o professor Severino Mirandola Júnior; A  Diretora do Departamento de Administração e

Planejamento Iza Luzia Goetten de Oliveira, sua uplente Vera Lucia da Silva; Representantes

titulares dos docentes Harry Erwin  Moissa e Sérgio  Ruggiero,  os suplentes Eduardo Augusto

Werneck Ribeiro e Everaldo Skrock; Representantes titulares dos técnico-administrativos Mario

Felipe Cipriano Borges da Costa e Clédison Ignácio, os suplentes Herenilda Inez Córdova Lima e

Viviane Pedri. Representantes titulares dos discentes Aramis José Conceição e Edson Antonio

Novais  Júnior,  suplentes  Thiago  Jones  Beck  e  Salvio  Carlos  Kormann;  Representante  dos

Egressos Acácia Werner de Jesus.  Em seguida o presidente Amir  explanou que esta reunião

extraordinária foi convocada principalmente porque o mandato do conselho anterior encerrou no

dia 10 de dezembro, dessa forma se deixássemos para o ano que vem ficaríamos o interstício

sem o conselho do câmpus, esta reunião tem por objetivo dar início ao novo conselho. Sugeriu

ainda que para esta reunião sejam abonadas as ausências dos membros, uma vez que, conforme

o  regimento,  três  faltas  consecutivas  ou  alternadas,  sem  justificativa,  perde-se  o  mandato,

assumindo o suplente. Explicou que atualmente o conselho estava sem os representantes das

categorias de discentes, dos pais de alunos e da Sociedade Civil Organizada. Como o mandato é

de dois  anos,  quando  foi  criado  o  primeiro  Concampus  não  havia  pessoas  o  suficiente  para

compor o conselho, mas que para este mandato todas as categorias terão sua representatividade,

como deve ser. O presidente Amir explicou que para esta reunião não houve pauta específica,

mas normalmente nas reuniões do Concampus são sugeridas pautas antecipadamente e também

os assuntos gerais que podem ser colocados durante a reunião. O conselheiro Hamirton sugeriu

que  as  convocações  fossem  feitas  com  antecedência.  O  presidente  Amir  explicou  que  as

convocações para as reuniões normalmente são feitas com 72 horas de antecedência, mas como
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esta reunião foi solicitada com urgência, este prazo ficou prejudicado. Em seguida, o presidente

Amir passou para os assuntos gerais. O presidente explanou sobre a ata de uma reunião geral do

câmpus, onde foram tomadas algumas providências também em caráter de urgência, como a

inclusão de  um novo eixo  tecnológico  no Câmpus  São Francisco do  Sul,  este  eixo  seria  de

Controle  de  Processos  Industriais,  tendo  a  intenção  de  colocá-lo  no  PDI  –  Projeto  de

Desenvolvimento  Institucional,  pois  atualmente  existem os eixos  de Gestão,  de Informação  e

Comunicação, de Lazer e Hospedagem e Ambiente e Saúde. Informou ainda que a inclusão deste

eixo foi aprovado por unanimidade na reunião geral do câmpus. O presidente Amir explicou que

com este novo eixo haveria mais uma opção de cursos para São Francisco do Sul, com planos

para o  ano que vem de um curso Técnico Subseqüente  em Automação Industrial,  passando

depois  a  integrar  o  curso  técnico  integrado  ao  ensino  médio  e  futuramente  um  curso  de

Engenharia Elétrica. Em seguida, o presidente colocou esta proposta de inclusão do novo eixo

para apreciação dos conselheiros. O conselheiro Clédison Ignácio se manifestou informando que

não esteve presente  na  reunião geral  do  campus,  mas levantou a  questão que uma grande

empresa vem se instala e a partir disso toda cidade vai se moldando em função desta empresa,

quando deveria ser o contrário. Colocou também a questão de servidores que votaram contra na

reunião geral, citando os professores Eduardo e Diogo. O presidente Amir Tauille explicou que

foram votados dois itens: a implantação de um novo eixo e a postergação da Licenciatura em

Biologia, e não deixar de lado, mas devido a esta nova demanda colocar a licenciatura para um

próximo momento, ela vai ser oferecida, mas a prioridade neste momento é a implantação deste

novo eixo, não devido a chegada da CMO, mas para atender a comunidade. A empresa é um dos

motivos, pois a população precisa de trabalho, e a licenciatura também tem o mesmo objetivo que

é formar professores para trabalhar. O conselheiro Hamirton explanou sobre a importância de mão

de obra qualificada para atender as demandas das empresas da cidade e região. O conselheiro

Adamô Dal Berto explicou que a implantação dos dois eixos seria simultânea, mas por falta do

espaço físico não seria possível. Em seguida, o presidente Amir voltou a colocar a proposta de

inclusão do novo eixo para apreciação dos conselheiros,  onde foi  aprovada por unanimidade.

Aproveitou  para  informar  também  que  com  a  entrada  do  eixo  de  Controle  de  Processos

Industriais, o eixo de Informação e Comunicação, hoje o curso de Redes e Computadores, está

em conversação para que passe a ser oferecido pelo Câmpus Araquari, devido a demanda muito

baixa  deste  curso.  Esta  questão  também foi  aprovada  por  unanimidade  na  reunião  geral  do

câmpus.  O presidente Amir  explicou que enquanto houver turma no curso de redes todos os

alunos terminarão o curso aqui no Câmpus São Francisco do Sul. O conselheiro Edson perguntou
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se  há  algum  documento  sobre  os  eixos,  esclarecendo  sobre  os  cursos.  O  presidente  Amir

informou que existe um documento, que será entregue aos conselheiros, um planejamento, com

as informações dos cursos, análises e situações, e em que ano cada curso será oferecido. Em

seguida o presidente Amir solicitou a formalização do abono das ausências dos conselheiros que

não  puderam comparecer  nesta  reunião,  por  falta  de  contato  ou  por  outro  motivo.  Todos os

conselheiros presentes concordaram. O diretor Amir agradeceu a presença de todos. 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,

Dezenove de dezembro de dois mil e quatorze.

Amir Tauille Diretor Geral

Adamô Dal Berto Diretor  do  Departamento  de
Ensino

Iza Luzia Goetten de Oliveira Diretora  de  Administração  e
Planejamento

Harry Erwin Moissa Representante dos Doscentes

Sérgio Ruggiero Representante dos Doscentes

Everaldo Skrock Representante dos Doscentes/
Suplente

Vera Lucia da Silva Representante  dos  Técnico-
administrativos

Priscila Cardoso Pereira Representante  dos  Técnico-
administrativos/ Suplente

Berenice Krause Soares Representante  dos  Técnico-
administrativos

Viviane Pedri Representante  dos  Técnico-
administrativos

Herenilda  Inez Córdova Lima Representante  dos  Técnico-

administrativos

Clédison Ignácio Representante  dos  Técnico-
administrativos

Edson Antônio Novais Júnior Representante dos Discentes

Hamirton José Soares Representante  da  Sociedade
Civil organizada

Mauricio Rodrigues Representante  da  Sociedade
Civil organizada
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