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ATA Nº 001/2017 - CONCAMPUS/CSFS/IFC – REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE CAMPUS, REALIZADA 1 

EM 26 DE JUNHO DE 2017. 2 

Aos vinte e seis dias do mês de junho de dois mil e dezessete, na sala três do Campus São Francisco do Sul 3 

do Instituto Federal Catarinense, localizado à Rodovia Duque de Caxias - km 6 -  S/N, bairro Iperoba, Santa 4 

Catarina, realizou-se a primeira reunião ordinária do Conselho de Campus – CONCAMPUS, convocada pelo 5 

Presidente do Conselho, Amir Tauille. A reunião iniciou  às dezoito horas e trinta minutos, com a presença 6 

dos seguintes membros: o presidente, Amir Tauille; os conselheiros: Severino Mirandola Junior (Diretor de 7 

Desenvolvimento do Ensino), Iza Luzia Goetten de Oliveira (representante do DAP e também Diretora Geral 8 

Pro Tempore Substituta), Anderson Henrique da Silva Marcondes e Jean Maciel (representantes titulares dos 9 

Técnicos Administrativos em Educação), Elisandra Della-Flora Weinitschke (suplente dos Técnicos 10 

Administrativos),  Maico João Trombelli e Viviani Corrêa Teixeira (representantes dos docentes), Túlio 11 

Tibério Quirino de Medeiros (suplente dos docentes), a aluna Luana Vidal Bastos (representante dos 12 

discentes) e Maxuel de Medeiros (representante suplente de pai de aluno). Não compareceu nenhum 13 

representante de egressos. O presidente Amir Tauille fez a abertura agradecendo a presença de todos 14 

passando a palavra à Sra. Iza Luzia Goetten de Oliveira que realizou a leitura da última ata, número 05/2016, 15 

a qual foi aprovada por unanimidade. Dando prosseguimento, a pauta da reunião foi apresentada: 1) Posse 16 

dos membros do Concampus; 2) Projeto de Criação do Curso de Engenharia; 3) Consulta de horário para as 17 

próximas reuniões. Nenhum item foi proposto para inclusão na pauta.  O presidente deu posse  e 18 

parabenizou os novos membros do Concampus, lembrando que todos receberam a Portaria da Reitoria  nº 19 

1360/2017 por e-mail.  Também explicou a função do Conselho, dizendo que apesar de não ser um órgão 20 

deliberativo é de grande peso e importância para o campus. Solicitou, ainda, que cada categoria 21 

representada no Conselho transmita a seus pares os assuntos discutidos nas reuniões. Ressaltou que os 22 

titulares que não puderem comparecer  sempre devem informar ao Gabinete do campus, com 23 

antecedência, para que se proceda à convocação do suplente. O professor Túlio perguntou se os membros 24 

suplentes podem sugerir assuntos para a pauta, ao que foi respondido que sim, através do seu respectivo 25 

titular ou do próprio suplente, quando o titular não puder se fazer presente.  A aluna Luana Vidal Bastos 26 

questionou se pode ser incluído o assunto da meia-passagem para os estudantes na próxima reunião. O 27 

presidente Amir Tauille confirmou que sim e solicitou inclusão na pauta da próxima reunião. Na sequência, 28 

o DDE Severino Mirandola Junior falou sobre o Projeto de criação do Curso de Bacharelado em Engenharia 29 

Elétrica, mencionando que há uma comissão responsável por pesquisar a legislação, a normatização da 30 

profissão, se atende ao eixo tecnológicos, etc. Destacou que é preciso aprovação do Consuper para 31 
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posteriormente ser trabalhado o programa pedagógico do curso e que  a previsão para início seria no 32 

primeiro semestre de 2019, se tudo seguir sem contratempos. Alguns membros disseram que querem olhar 33 

o projeto antes de tomar alguma decisão. O Diretor Geral salientou o fato de que o papel do Concampus é 34 

apreciar a viabilidade e não aprovar, pois essa etapa já foi superada. Também explicou que a  maior parte do 35 

quadro docente do curso já foi nomeada e já se encontra atuando  no campus, começando pelo curso de 36 

Automação Industrial. O pai de aluno, Maxuel de Medeiros, disse que o assunto já foi amplamente discutido 37 

nas reuniões anteriores do Concampus, da qual também fazia parte como membro. O professor Maico 38 

Trombelli falou sobre a  preocupação de atrair o público correto para o curso, para que não aconteça o 39 

mesmo problema de evasão, como no curso de Redes de Computadores. Propôs a ampliação do número de 40 

vagas no curso de Automação, a criação de FICs e tudo que puder ser feito para melhor preparar os alunos 41 

do IFC. Anderson Marcondes, representante dos TAEs, enfatizou  sobre os materiais da área de Engenharia, 42 

que costumam ser bem caros,  além do nível de dificuldade do curso, que pessoas de fora da cidade 43 

dificilmente viriam estudar em São Francisco do Sul, tendo em vista as outras opções na região, bem como 44 

o problema da falta de transporte, principalmente no retorno para casa. O presidente Amir disse que 45 

Engenharia Elétrica é um curso mais tradicional, não se pode ter certeza do número de alunos e se dará 46 

certo ou não. Mencionou as visitas realizadas nas empresas da região, onde os colaboradores 47 

demonstraram grande interesse. O Sr. Maxuel reafirmou que a cidade não deveria perder a oportunidade 48 

desse curso, pois muitos alunos deixam de estudar devido à pobreza da região, que, muitas vezes, não é 49 

levada em consideração. A Diretora do DAP lembrou o que disse o professor Maico a respeito do melhor 50 

preparo dos alunos e concorda que através de FIC e outros cursos preparatórios os discentes terão mais 51 

chances quando realizarem a prova do ENEM. O DDE Severino Mirandola retomou a palavra enfatizando 52 

que o curso não estaria em discussão, pois o motivo da reunião seria apreciação do projeto. Após isso, 53 

sugeriu-se uma reunião extraordinária no dia 07 de agosto de 2017, às 17 horas para recomendar ou não o 54 

projeto do Curso de Engenharia Elétrica. Será enviado por e-mail o projeto digitalizado para que todos os 55 

membros do Concampus possam ler. A Diretora do DAP lembrou que, para as próximas reuniões do 56 

Concampus,  seja encaminhado com antecedência o material incluso na pauta. Por fim, o Diretor Geral 57 

retomou o assunto da meia passagem  sugerindo que se faça uma pesquisa a respeito da legislação 58 

pertinente para se discutir na próxima reunião. Nada mais havendo a tratar, a sessão foi encerrada. Eu, 59 

Elisandra Della-Flora Weinitschke, lavrei a presente ata, que será assinada pelos demais  membros.  60 


