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ATA  Nº  006/2015-CONCAMPUS/CSFS/IFC  –  REUNIÃO  EXTRAORDINÁRIA  DO

CONSELHO DE CAMPUS, REALIZADA EM 13 DE NOVEMBRO DE 2015

Aos treze dias do mês de novembro de dois mil e quinze, na sala dez 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  extraordinária  do  Conselho  de  Campus –

CONCAMPUS, convocada pelo Presidente do Conselho, professor Amir Tauille. A reunião iniciou

às dezessete horas e quinze minutos, com a presença dos seguintes membros: o presidente, Amir

Tauille; os conselheiros:  Adamô Dal Berto, Iza Luzia Goetten de Oliveira,  Harry Erwin Moissa,

Sérgio  Ruggiero,  Herenilda  Inez  Codova  Lima,  Senhor  Maurício  Rodrigues  representante  da

sociedade civil  organizada e o aluno Tiago Jonas Back.  O Diretor  Amir  Tauille fez a abertura

agradecendo  a  presença  de  todos  procedendo  com  a  leitura  da  última  ATA,  que  após  lida,

colocada em discussão e não havendo manifestação foi aprovada. Deu as boas vindas aos três

últimos membros do conselho citados acima,  que a partir  de agora  assumem como titulares,

lembrando que as vagas que estão abertas em breve serão preenchidas. Dando continuidade

apresentou a pauta:  Apresentação do Calendário  Acadêmico das três modalidades de ensino

ofertadas no campus;  apreciação da minuta da portaria que regulamenta o acesso ao campus   e

o direcionamento do Curso de Redes. Foi esclarecido que a minuta da portaria que regulamenta o

uso  do  ginásio  de  esportes  está  em  fase  de  elaboração  e  que  ambas  estão  sob  a

responsabilidade de comissão nomeada especificamente para tal fim. Nada tendo a acrescentar

na pauta,  fez-se a  apresentação  dos  calendários  que  tiveram alguns  pontos  detalhados pelo

Professor Adamô Dal Berto e em seguida colocados em apreciação tendo sido recomendada a

sua aprovação por todos os conselheiros. Dando continuidade o Professor Amir Tauille procedeu a

leitura da minuta da portaria de acesso ao campus, destacando que o objetivo é regulamentar o

acesso, a fim de evitar futuros problemas. Alguns pontos foram debatidos, com ênfase no terceiro

parágrafo ficando estabelecido que os casos omissos serão decididos pela Direção Geral e que a

Portaria  terá  vigência  a  partir  do  dia  01  de  março  de  2016.  Na  sequência  discutiu-se  o

direcionamento do Curso de Redes, diante do novo eixo, Controle de Processos de Automação,

que o campus contempla em seu Plano de Desenvolvimento Institucional. Os professores Adamô

Dal Berto e Harry Moissa prestaram esclarecimentos sobre o curso de redes, o grande número de

desistências e a baixa procura, justificados pelas características da clientela e a proximidade com

o campus  Araquari cujo eixo é a área de informática. O conselheiro Tiago Jonas Back indagou

sobre a grade curricular, sendo respondido que os alunos que estão em curso concluirão com a
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matriz atual, sem prejuízos. Continuando o conselheiro fez referência à qualidade do curso de

redes e citou a importância de manter alguns  equipamentos que poderão ser utilizados no curso

de automação industrial na modalidade subsequente que inicia em março de 2016, destacando

que outros  equipamentos  serão doados ao  campus  pela  empresa Arcelor  Mital.  O professor

Adamô Dal Berto retomou o debate frisando que os alunos não serão prejudicados por conta do

direcionamento dado ao curso e que a previsão é que em 2017 já seja ofertado no campus, curso

na  área  de  engenharia.  Lembrou  ainda,  que  em  2014  e  2015  não  ocorreram  grandes

investimentos nos cursos de redes por conta da nova realidade que crescia no município e região.

Quanto  aos equipamentos específicos do curso,  alguns poderão ser  direcionados ao  campus

Araquari, mediante contrapartida. Prestados os esclarecimentos e sanadas as dúvidas, com uma

abstenção,  decidiu-se pela recomendação de não ofertar vagas para novos alunos no CST em

Redes de Computadores a partir do primeiro semestre de 2016, mantendo-se somente as vagas

dos alunos que já ingressaram no curso.  Nada mais havendo a tratar, a sessão foi encerrada. Eu,

Iza Luzia Goetten de Oliveira, lavrei, a presente ata, que também será assinada pelos demais

membros. São Francisco do Sul, 13 de novembro de 2015.
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