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ATA  Nº  001/2016-CONCAMPUS/CSFS/IFC  –  REUNIÃO  EXTRAORDINÁRIA  DO

CONSELHO DE CAMPUS, REALIZADA EM 12 DE FEVEREIRO DE 2016

Aos doze dias do mês de fevereiro de dois  mil  e  desesseis,  na sala de videoconferência 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 dezesete horas e trinta 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 Cordova Lima e Viviane Pedri.  O Diretor  Amir

Tauille fez a abertura agradecendo a presença de todos. Os Professores Adamô Dal Berto e Harry

Erwin Moissa solicitaram que incluísse na pauta da presente reunião a apreciação das alterações

realizadas na matriz do CST de Redes de Computadores, o que foi aceito por todos. O Diretor

Amir procedeu com a leitura da última ATA, que após lida, colocada em discussão e não havendo

manifestação  foi  aprovada.  Dando  continuidade  apresentou  a  pauta:  valor  do  subsídio  das

refeições  para  os  alunos  e  a  apreciação  das  alterações  na  matriz  do  CST  de  Redes  de

Computadores. O  Professor Amir Tauille esclareceu que devido ao orçamento do Campus; ao

acréscimo no número de alunos e sobretudo a repactuação do contrato com a empresa Maná,

houve um aumento no valor unitário da refeição, passando de R$ 10,24 para R$ 11,40. Referiu

ainda,  que esta alteração no valor  unitário da alimentação estava prevista no contrato com a

empresa e que poderia ser 25% de acréscimo ou decréscimo. Diante disso, foi  sugerido pelo

Diretor  Amir  Tauille  e  a  Servidora  Iza  Luzia  Goetten  de  Oliveira que,  o  aluno  pagasse  50%

(R$6,00) do valor unitário da refeição e que o restante (50%) seria arcado pelo IFC (R$5,40 +

10%).  Como forma de ilustração a  Servidora  Iza  Luzia  Goetten de Oliveira apresentou duas

tabelas elaboradas previamente pelo Servidor Antonio Coelho, com função de contador, nas quais,

constavam a previsão de gastos com o restaurante do Ensino Médio para o consumo de 4 e 5

dias  semanais  respectivamente.  Além  disso,  referiu  que  basicamente  não  haveria  outra

possibilidade  de  custeio  ou  contrapartida  pelo  IFC  e  que  gradualmente  o  valor  deveria  ser

reajustado,  de  modo  que,  o  aluno  pague  o  valor  total  desta.  O  Professor  Adamô Dal  Berto

acrescentou referindo sobre a insatisfação dos alunos com relação a qualidade da alimentação.

Os  membros  presentes  estiveram  de  acordo  com  o  percentual  proposto.  Na  sequência,  o

Professor Harry Erwin Moissa referiu sobre as alterações necessárias na matriz de disciplinas do

CST em Redes de Computadores, para atender a diligência do MEC, estas alterações constam na

Rodovia Duque de Caxias, S/N  – Iperoba
São Francisco do Sul/SC – CEP 89240-000

(47)3233-4000 / www.saofrancisco.ifc.edu.br
1



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal Catarinense – Campus São Francisco do Sul

ATA nº005/2015. Ressaltou ainda, que o curso já teve o reconhecimento pelo MEC e inclusive fora

publicado no Diário Oficial. Nada mais havendo a tratar, a sessão foi encerrada. Eu, Viviane Pedri,

lavrei, a presente ata, que também será assinada pelos demais membros. São Francisco do Sul,

12 de fevereiro de 2016.
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