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ATA Nº 005/2015-CONCAMPUS/CSFS/IFC – REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO

DE CAMPUS, REALIZADA EM 14 DE SETEMBRO DE 2015

Aos quatorze de setembro de dois mil e quinze, na sala de reuniões, do Campus São Francisco

do Sul do Instituto Federal Catarinense, localizado na Rodovia Duque de Caxias Km 6 S/N, bairro

Iperoba,  Santa  Catarina,  realizou-se  a  reunião  ordinária  do  Conselho  de  Campus –

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

início às dezessete horas e quarenta e quatro minutos, com a presença dos seguintes membros: o

presidente, Amir Tauille; os conselheiros:  Adamô Dal Berto, Vera Lúcia da Silva (substituindo a

conselheira Iza Luzia Goetten),  Harry Erwin Moissa, Mario Felipe Cipriano Borges da Costa e

Clédson Ignácio e o representante dos discentes Edson Antônio Novaes Júnior. O Diretor Amir

Tauille inicia a reunião com a leitura da última ATA explicando alguns pontos. Ressaltou que a lista

citada na ATA eram de itens que foram arrumados pela empreiteira para recebimento da Obra;

também informou sobre os cortes que ocorreram no Investimento – 30% e Custeio -  15%. A

servidora Vera informou que no Seminário de Radiodifusão em Balneário Camboriú o Deputado

Décio Lima afirmou que faria contato direto conosco para as possíveis utilizações das Emendas

Parlamentares para nossos projetos. Findando a leitura da ATA e suas considerações, o Diretor

Amir passa a palavra ao professor Adamô para explanar sobre o PPC de Automação, e este nos

apresenta o trecho da Resolução30/2015 do CONSUPER que autoriza a criação do Curso de

Automação pelo Campus São Francisco do Sul e também o Projeto Pedagógico de Curso que foi

criado,  após isso abre para considerações.  O Representante dos Discentes,  Edson,  pergunta

sobre as aulas práticas do Curso de Automação e onde elas ocorreriam, e o professor Adamô

explica que serão nos laboratórios ao lado das Coordenações, sendo que um já está quase todo

montado. Amir explica que por nosso campus estar em expansão, pode-se criar um curso sem ter

o  laboratório  ainda  pronto.  Adamô  ainda  informa  que  as  aquisições  para  estes  laboratórios

poderão ocorrer fora do âmbito da Informática, o que facilitará a aquisição do material. O que não

ocorre com o software para o Curso de Logística, que devem respeitar a IN04/2014 SLTI/MPOG e

deverão ser comprados separadamente da Reitoria. Amir explica que a burocracia em aquisição

de TI atrapalha nestas aquisições; explica que no passado as compras eram feitas sem padrões,

então foi implementada a IN04/2014 SLTI/MPOG, padronizando e burocratizando compras nesta

área. Vera explica os processos e passos de uma compras de TI, que devem ser respeitados até

mesmo em adesões  como órgãos  não  participantes  da  licitação  “caronas”.  Adamô sugeriu  o

acréscimo de um item no PPC de Automação, a possibilidade de Certificações Intermediárias.
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Todos concordaram que é um item bastante relevante. Edson pergunta sobre parcerias, então o

Moissa informa que já foram feitas prospecções e foi constatada a necessidade desta mão de

obra  no  município,  e  reuniões  estão  sendo  feitas  com  as  empresas  da  região  para  firmar

parcerias. Sendo assim, todos aprovaram por unanimidade a aprovação do PPC de Automação.

Amir abre para Assuntos Gerais, onde o Servidor Clédson Ignácio pergunta sobre as escolhas de

periódicos do campus, pois são muitas publicações da mesma editora e que seria importante ter

uma diversidade,  e  é  informado que  é  feito  pelas  Coordenações  de  Cursos e  algumas  pela

Direção  de  Ensino.  Adamô  informou  da  dificuldade  de  fornecimento  de  periódicos,  muitas

empresas se negam a fornecer,  mas que estão estudando outras formas de aquisições,  para

conseguir uma diversidade maior de periódicos. Amir informou que o CONSUPER solicitou a cada

campus emitisse uma nota sobre o calendário acadêmico, e sugeriu que seria comunicado ao

CONSUPER que nós não estamos em greve e não será alterado/adiado o calendário acadêmico,

onde  teve  apoio  de  todos.  O Professor  Moissa,  sugere  que  não  havendo  a  confirmação  da

participação  na  reunião  até  24horas  antes  da  data  prevista,  deveriam  ser  comunicados  os

suplentes.  Foi  lembrado que todos os suplentes recebem os convites para as reuniões.  Vera

sugeriu que as partes faltantes, que não justifiquem a ausência, deveriam receber um comunicado

para ficar documentado. Nada mais havendo 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, quatorze de setembro de dois mil e

quinze.
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