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ATA  Nº  002/2016  -  CONCAMPUS/CSFS/IFC  –  REUNIÃO  ORDINÁRIA  DO

CONSELHO DE CAMPUS, REALIZADA EM 6 DE JUNHO DE 2016.

Aos seis dias do mês de junho de dois mil e dezesseis, na sala dez do Campus São

Francisco  do  Sul  do  Instituto  Federal  Catarinense,  localizado  à  Rodovia  Duque  de

Caxias  km  6  S/N,  bairro  Iperoba,  Santa  Catarina,  realizou-se  a  segunda  reunião

extraordinária do Conselho de Campus – CONCAMPUS, convocada pelo Presidente do

Conselho, Amir Tauille. A reunião iniciou  às dezenove horas e dez minutos, com a

presença dos seguintes membros: o presidente, Amir Tauille; os conselheiros:  Adamo

Dal Berto, Iza Luzia Goetten de Oliveira, Diogo Magalhães (suplente de Harry Erwin

Moissa), Sérgio Ruggiero, Herenilda Inez Cordova Lima, Mario Filipe Cipriano e o aluno

Salvio  Carlos  Kormann.  O  presidente  Amir  Tauille  fez  a  abertura  agradecendo  a

presença de todos procedendo com a leitura da última ata, a qual foi aprovada com

uma única ressalva: onde lê-se “Diretor Amir Tauille”, leia-se “Presidente Amir Tauille”.

Dando prosseguimento, a pauta da reunião foi apresentada: 1) Portaria de acesso ao

ginásio;  2)  Atualizações  dos  seguintes  PPC's:  a)  CTS em Automação  Industrial;  b)

PROEJA – Auxiliar Administrativo; c) CTI em Administração;  d) CTI em Guia de Turismo;

e) CST em Redes de Computadores; 3) Alteração Calendário Acadêmico. O item e) CST

em Redes de Computadores foi  retirado da pauta porque suas alterações já foram

aprovadas na reunião do dia doze de fevereiro de 2016. Nenhum item foi proposto

para inclusão na pauta. 1) O presidente leu a minuta da portaria de acesso ao ginásio.

Inicialmente, o conselheiro Diogo Magalhães pontuou que: i) a minuta é redundante

em  alguns  momentos;  ii)  a  minuta  carece  de  uma  caracterização  da  Comissão

Permanente de Acesso ao Ginásio, acerca de sua composição, atribuições, etc.; iii) a

minuta carece de uma criteriosa revisão de língua portuguesa. Alguns artigos foram

questionados pelos conselheiros: iv) no Art. 6º, sobre um terceirizado não ser lotado

no  campus;  v)  no  Art.  14º,  sobre  a  proibição  de  instrumentos  musicais,  com

concordância na proibição do apito. Diante dos diversos questionamentos, com cinco

votos contra dois votos de não aprovação da minuta, a mesma foi aprovada com as

ressalvas, as quais deverão ser acatadas e as devidas correções encaminhadas até a

próxima reunião ordinária deste Conselho; o presidente do Concampus encaminhará

as alterações para a comissão de elaboração da minuta.  2)  a)  O professor  Sérgio

Ruggiero trouxe a necessidade de revisão da carga horária de algumas disciplinas da
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matriz do CTS em Automação Industrial, a qual foi aprovada por unanimidade e sem

ressalvas.  b)  O  conselheiro  Adamo dal  Berto  dissertou  sobre  o  PROEJA  –  Auxiliar

Administrativo, cujo texto fora revisado extraoficialmente pela PROEN, NUPE e NDB, o

qual foi aprovado por unanimidade e sem ressalvas. c) O conselheiro Adamo Dal Berto

esclareceu  sobre  o  aumento  de  horas  em  função  da  modificação  da  legislação

nacional, no eixo de gestão e negócios, sobre o curso CTI em Administração. O texto

foi aprovado por unanimidade e sem ressalvas. d)  O conselheiro Adamo Dal Berto

explicou sobre a reorganização das disciplinas do curso CTI em Guia de Turismo, sem

alteração de cargas horárias. O texto foi aprovado por unanimidade e sem ressalvas.

3)  O  conselheiro  Adamo  Dal  Berto  comentou  sobre  a  alteração  do  Calendário

Acadêmico 2016, tal que a FECART aconteça nos dias 12, 13 e 14 de Julho e a Festa

Julina no dia 15 de Julho. A alteração foi aprovada por unanimidade e sem ressalvas.

Nada mais havendo a tratar, a sessão foi encerrada às vinte horas e três minutos. Eu,

Diogo Magalhães, lavrei a presente ata, que será assinada pelos demais membros.

São Francisco do Sul, dois de junho de 2016.
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