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ATA nº 004/2015-CONCAMPUS/CSFS/IFC – REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO

DE CAMPUS, REALIZADA EM 30 DE JUNHO DE 2015.

Aos trinta dias do mês de junho 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  ordinária  do  Conselho  de  Câmpus  –

CONCAMPUS, convocada pelo Presidente do Conselho, professor Amir Tauille.  A sessão teve

início às dezessete horas e 10 minutos, com a presença dos seguintes membros: o Presidente,

professor Amir Tauille; os conselheiros: Adamô Dal Berto; Iza Luzia Goetten de Oliveira, Harry

Erwin Moissa, Sérgio Ruggiero, Viviane Pedri (substituindo o conselheiro Clédison Ignácio) e o

representante  dos  discentes,  Edson  Antônio  Novais  Júnior.  Registra-se  a  ausência  dos

conselheiros Mario Felipe Cipriano Borges da Costa,  Acácia  Wessner  de Jesus,  Aramis  José

Conceição, Hamirton José Soares. O Presidente Amir agradeceu a presença de todos e deu início

aos trabalhos lendo a ata da última reunião. Após, comentou sobre ata anterior, informando que a

maioria dos itens da lista que a empresa passou já foram feitos, que alguns itens ainda estão

sendo  acompanhados  pelos  servidores  Diogo  e  Everton.  Ficou  decidido  também  que  nas

próximas reuniões serão feitas duas atas, caso seja necessário, e não mais uma ata à parte. O

conselheiro Harry pediu a palavra e sugeriu que a faixa do estacionamento, onde foi colocado o

paver por engano, fosse pintada em 45 graus, pois hoje os carros estão sendo colocados em 90

graus, o que está dificultando a circulação dos veículos. Amir informou que quando tivermos o

Auxiliar  de Serviços  Gerais  a pintura será feita  em 45 graus por  conta do campus.  Informou

também que foi trocada a Logo que está na fachada. Em seguida, Amir prosseguiu com a pauta

explanando  sobre  a  situação  orçamentária  não  só do  campus,  mas de  todas  as  Instituições

Federais  que estão passando por problemas orçamentários,  pois  segundo o governo,  não há

dinheiro e que a situação irá se regularizar, mas ninguém sabe quando. Informou que amanhã

estará indo com a Diretora do Departamento de Administração e Planejamento, Iza e contador

para Rio do Sul, onde foram convocados para tratativas sobre orçamento. Atualmente a dívida do

Instituto está em sete milhões de reais e com corte previsto entre 30 e 52% para investimentos. O

custeio a princípio não terá corte ou será muito pequeno, mas se for colocado na balança será um

corte de 30% em cada um e a situação continua critica. Mas a informação boa é que o campus

está conseguindo pagar as contas. Informou ainda que recebeu um e-mail onde a dívida do IFC já

estaria em nove milhões e que a prioridade será finalizar as obras que estão em andamento,

como em Brusque, São Bento do Sul e Luzerna. Após, Amir comunicou que o curso Técnico em
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Segurança  do  Trabalho  foi  aprovado  no  CONSUPER e  que  o  curso  Técnico  em Automação

Industrial estará condicionado a aprovação no próximo CONSUPER. Em seguida passou-se para

os assuntos gerais, onde o conselheiro Sérgio pediu a palavra e questionou sobre a possibilidade

de desenvolver atividades no campus que poderiam obter recursos externos ou parcerias que não

dependessem do recurso do campus. Amir explicou que está sendo finalizado um convênio com a

FAPEU, onde haverá a possibilidade de recursos externos fora do orçamento do campus. Adamô

informou  que  existe  prestações  de  serviços  de  extensão  com  limites.  Iza  explanou  sobre  a

possibilidade também do Termo de Cooperação, onde pode-se encaminhar para um deputado e

tentar apoio por ementa parlamentar. 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, trinta de junho de dois mil e quinze.
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