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ATA  nº  003/2015-CONCAMPUS/CSFS/IFC  –  REUNIÃO  EXTRAORDINÁRIA  DO

CONSELHO DE CÂMPUS, REALIZADA EM 21 DE MAIO DE 2015.

Aos vinte e um dias do mês de maio de dois mil e quinze, na sala 10 (dez), do Câmpus São

Francisco do Sul do Instituto Federal Catarinense, localizado na Rodovia Duque de Caxias, S/N,

bairro Iperoba, 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 dezessete horas, com a presença dos seguintes membros: Diretor Geral, professor Amir

Tauille; Diretor do Departamento de Ensino, professor Adamô Dal Berto; Vera Lucia da Silva, Harry

Erwin  Moissa,  Sérgio  Ruggiero,  Mario  Felipe  Cipriano  Borges  da  Costa,  Clédison  Ignácio;

Representante  dos  discentes,  Edson  Antônio  Novais  Júnior.  E  a  presença  dos  membros

suplentes, Viviane Pedri, Herenilda Inez Cordova Lima e Eduardo Augusto Werneck Ribeiro, como

ouvintes.  O Presidente Amir agradeceu a presença de todos e verificado a presença da maioria

dos membros do Conselho, o Presidente deu início aos trabalhos lendo a ata da última reunião e

após justificou a ausência da conselheira Iza, que por motivo de saúde em pessoa da família não

pode comparecer, mas a conselheira Vera como suplente a substituirá. Continuou informando que

foi realizada uma solicitação de serviço para ser feito o bicicletário com dez vagas, mas como

estamos com dificuldades em relação ao recebimento do financeiro, a realização desse serviço

poderá demorar. Dessa forma, em conversa com a conselheira Iza, foi encontrada uma pessoa

que se prontificou a fazer o bicicletário sem custo nenhum, sendo apenas cobrado os materiais, os

quais serão doados pelo diretor Amir e a diretora do DAP, Iza. Assim, teremos um bicicletário com

doze vagas inicialmente e que no início do segundo semestre, o mesmo estará à disposição.

Ficando a solicitação de serviço descartada, ou seja, não sairá do orçamento do câmpus. Em

seguida, os conselheiros Clédison e Adamô solicitaram correção da ata anteriormente lida. Após,

Amir prosseguiu informando sobre os apontamentos das pinturas das faixas no estacionamento e

a troca de lâmpadas, que houve uma reunião com os engenheiros da reitoria, o proprietário da

empresa contratada (como também as empresas contratadas por ele para a parte de elétrica e

esquadrias) e dos responsáveis pelas Coordenações de Infraestrutura e Financeiro do câmpus,

para sanarem problemas encontrados nesses últimos três meses. Informou que ficou definido um

cronograma de  atividades,  onde se cumprido integralmente,  até  o  dia  trinta  de maio  estarão

sanados estes problemas. Amir informou ainda que o PPC do Curso Técnico em Segurança do

trabalho já está na pauta do CONSUPER para apreciação e autorização. Em seguida passou-se

ao cumprimento da pauta da reunião: O conselheiro Adamô sugeriu o encaminhamento do Projeto
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de Criação do Curso subsequente em Automação Industrial para a PROEN, o que foi aceito por

unanimidade pelos conselheiros. Em seguida, Adamô sugeriu o encaminhamento do Projeto de

Criação do Curso PROEJA FIC de Assistente em Gestão para a PROEN, o que foi aceito por

unanimidade  pelos  conselheiros.  Em  seguida  passou-se  para  os  assuntos  gerais,  onde  o

conselheiro  Adamô informou que  a  instalação  das  telas  de  proteção  do  ginásio,  que  estava

prevista  para  o  início  do  mês,  mas  por  problemas  operacionais  da  empresa  contratada,  foi

postergada para o dia vinte e sete ou vinte e oito de maio.  Informou ainda que o pregão do

fechamento com vidro do refeitório, acontecerá na próxima semana e que acredita que no início

de julho o serviço seja executado. Informou também que está sendo feito um registro de preços

dos mobiliários que ainda faltam no câmpus, e que algumas cadeiras do auditório foram entregues

com material incompatível com o que foi licitado. Foi entrado em contato com o fornecedor, que

nesta semana realizará  a substituição da armação de ferro  das cadeiras.  Amir  explanou que

muitas vezes precisamos fazer a reunião do Concampus e logo em seguida submeter a ata à

outras instâncias, que a mesma sempre demora para sair por motivo de alterações e assinaturas

dos membros. Dessa forma, solicitou que a ata seja válida com a assinatura de um terço dos

presentes,  nos  casos  em  que  precise  remeter  a  ata  com  urgência  à  outras  instâncias.  O

conselheiro Adamô sugeriu que fosse feita uma ata em à parte, onde seria tirado somente quele

item que tem urgência para aprovação imediata (como no caso de hoje, seria a aprovação dos

dois  PPC´s),  sendo  a  mesma  confeccionada  na  hora  e  posteriormente  a  confecção  da  ata

completa.  Amir  colocou  a  sugestão  para  apreciação  dos  conselheiros,  que  foi  aprovada  por

unanimidade. Clédison questionou sobre quais cursos serão ofertados no ano que vem. Adamô

respondeu que está previsto mais duas turmas do curso de Administração e uma turma do curso

de Turismo do Ensino Médio. Se aprovado, mais uma turma do curso de Automação. E uma turma

do curso de Logística e uma turma do curso de Redes de Computadores do Ensino Superior. Amir

informou que enquanto não houver nada oficial o curso de Redes será oferecido. Adamô informou

que o curso de Automação será ofertado para o ano que vem e o FIC PROEJA, se possível, ainda

este ano.  Edson perguntou sobre o PDI,  com relação ao eixo de Gestão,  se será ofertada a

Especialização de Gestão de Negócios em 2016. Adamô informou que previsão seria de ofertar a

Especialização após a formatura de uma ou duas turmas do curso, com a finalidade de beneficiar

nossos  alunos  também  e  não  só  a  comunidade  externa.  Amir  ressaltou  que  o  PDI  é  o

planejamento do que o câmpus pretende fazer, o que não impede que um curso que está previsto

para 2016 seja ofertado em 2017 ou vice-versa, pois depende muito das circunstâncias. Edson

questionou se essa especialização será ofertada ou é apenas um planejamento. Adamô informou
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que existe uma previsão de oferta e que a intenção é que ocorra. Em seguida, Amir solicitou que

os membros aguardassem mais um pouco enquanto a ata em à parte seria confeccionada, para

aprovação e assinatura de todos. Nada mais havendo 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, vinte e um de maio de dois mil e quinze.
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ATA  EM  À  PARTE  nº  003/2015-CONCAMPUS/CSFS/IFC  –  REUNIÃO

EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE CÂMPUS, REALIZADA EM 21 DE MAIO DE

2015.

Aos vinte e um dias do mês de maio de dois mil e quinze, na sala 10 (dez), do Câmpus São

Francisco do Sul do Instituto Federal Catarinense, localizado na Rodovia Duque de Caxias, S/N,

bairro Iperoba, 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 dezessete horas, com a presença dos seguintes membros: Diretor Geral, professor Amir

Tauille; Diretor do Departamento de Ensino, professor Adamô Dal Berto; Vera Lucia da Silva, Harry

Erwin  Moissa,  Sérgio  Ruggiero,  Mario  Felipe  Cipriano  Borges  da  Costa,  Clédison  Ignácio;

Representante  dos  discentes,  Edson  Antônio  Novais  Júnior.  E  a  presença  dos  membros

suplentes, Viviane Pedri, Herenilda Inez Cordova Lima e Eduardo Augusto Werneck Ribeiro, como

ouvintes.  O Presidente Amir agradeceu a presença de todos e verificado a presença da maioria

dos membros do Conselho, o Presidente deu início aos trabalhos lendo a ata da última reunião e

após  passou-se  ao  cumprimento  da  pauta  da  reunião:  O  conselheiro  Adamô  sugeriu  o

encaminhamento do Projeto de Criação do Curso subsequente em Automação Industrial para a

PROEN, o que foi  aceito por unanimidade pelos conselheiros.  Em seguida,  Adamô sugeriu o

encaminhamento do Projeto de Criação do Curso PROEJA FIC de Assistente em Gestão para a

PROEN,  o  que  foi  aceito  por  unanimidade  pelos  conselheiros. 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, vinte e um de maio de dois mil e quinze.
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