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ATA Nº 002/2017 - CONCAMPUS/CSFS/IFC – REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE CAMPUS, REALIZADA 1 

EM 04 DE OUTUBRO DE 2017. 2 

Aos quatro dias do mês de outubro de dois mil e dezessete, na sala um do Campus São Francisco do Sul do 3 

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

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

Presidente do Conselho, Amir Tauille. A reunião iniciou  às dezoito horas, com a presença dos seguintes 6 

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

Desenvolvimento Educacional), Ewerton Luiz Silva (suplente do Ensino), Vera Lúcia da Silva (representante 8 

do DAP),  Anderson Henrique da Silva Marcondes e Jean Maciel (representantes titulares dos Técnicos 9 

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

Viviani Corrêa Teixeira (representante dos docentes), Túlio Tibério Quirino de Medeiros (suplente dos 11 

docentes), a aluna Daniele Santos (representante dos discentes), Tiago Germano Passos (representante dos 12 

alunos egressos) e Maxuel de Medeiros (representante suplente de pai de aluno). O presidente Amir Tauille 13 

fez a abertura agradecendo a presença de todos, lembrando que as reuniões do Concampus estão previstas 14 

no Calendário Acadêmico e esta última foi transferida por não haver assunto para pauta na data de sua 15 

realização. Destacou que os alunos que porventura tenham aula no período da referida reunião podem 16 

abonar suas faltas para poderem participar. Ademais, todos os conselheiros que precisarem se ausentar 17 

deverão justificar com antecedência junto ao gabinete do campus para que seu suplente seja convocado. Na 18 

sequência a Secretária Elisandra procedeu à leitura da ata da reunião extraordinária º 01/2017, realizada no 19 

dia sete de agosto de 2017, que foi aprovada por unanimidade. O primeiro assunto da pauta foi 20 

apresentação do Calendário Acadêmico 2018, pelo Diretor de Ensino, Severino Mirandola Junior, 21 

documento este que foi discutido em reunião de alinhamento no dia três de outubro de 2017. Foi 22 

elaborado com base no calendário da Reitoria e possui algumas datas imutáveis, sendo preenchido com os 23 

eventos internos, tais como: Semana Acadêmica, FEPEX, etc, atendendo aos duzentos dias letivos, 24 

antecipando algumas datas de início de atividades/semestre, para que não haja tantos sábados letivos. O 25 

professor Túlio perguntou a respeito das formações pedagógicas ao que foi respondido que estão marcados 26 

para o início de cada semestre letivo (30 e 31 de julho de 2018 e 1º e 02 de fevereiro de 2018). A servidora 27 

Vera lembrou que o período marcado como férias docentes no Calendário Acadêmico coincide com o 28 

recesso de final de ano e sugeriu que seja visto/confirmado junto à CGP e a DGP, tendo em vista que o 29 

sistema pode ou não aceitar o registro desses dias como férias. O professor Severino lembrou que foi 30 

copiado do calendário modelo da Reitoria.  O Diretor Geral propôs que se verifique junto à DGP, para não 31 
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ocasionar problema na marcação das férias dos docentes. Ainda quanto às datas do calendário, o DDE 32 

destacou que a Reitoria enviou normativa para que não sejam marcadas Colações de Grau nos finais de 33 

semana e que as formaturas dos Cursos Técnico Subsequentes, Proeja e Cursos Superiores já foram 34 

devidamente registradas. Após essas considerações, a pauta foi aprovada por todos, com a ressalva de que 35 

o período de férias será levado à Coordenadora de Gestão de Pessoas do campus, para posterior 36 

confirmação junto à DGP. Dando continuidade à reunião, passou-se ao segundo assunto da pauta, que foi o 37 

Regulamento do Achados e Perdidos, elaborado pela CGAE. Após a leitura do documento pela Secretária 38 

Elisandra, o servidor Anderson manifestou-se sugerindo a retirada do item que menciona a disponibilização 39 

de uma lista dos objetos perdidos no sítio eletrônico do campus. Posto em votação, a maioria dos 40 

conselheiros  aprovou a pauta, acatando a sugestão de exclusão do item em questão.  A reunião prosseguiu 41 

com os assuntos gerais anotados no início do evento.  O professor Túlio falou sobre a sugestão, solicitada 42 

pelo professor Vitor Mateus Moraes, da desocupação do Laboratório 1, que se encontra abarrotado de 43 

livros e materiais de informática em desuso. O DDE Severino explicou que os livros didáticos ainda estão no 44 

Laboratório 1 por falta de espaço e em conversa com o bibliotecário Rafael Aguena, soube que alguns livros 45 

serão transferidos para o espaço abaixo da escada/rampa; quanto aos materiais de TI, que segundo o 46 

servidor Anderson, são lixo eletrônico, está sendo verificada a doação para uma empresa que recolhe esse 47 

tipo de material. Destarte, o DDE afirmou que, a partir do primeiro semestre de 2018, o Laboratório estará 48 

livre para fins pedagógicos. O Diretor Amir lembrou que essa demanda pode ser passada ao Núcleo de 49 

Gestão Ambiental do campus, para que faça contato com a empresa citada. A aluna Daniele Santos 50 

comentou que no bairro Majorca existe uma instituição que recolhe todo tipo de material e, por solicitação 51 

do Diretor Amir, irá passar o contato telefônico para a Secretária Elisandra. Após isso, o servidor Anderson 52 

comentou sobre a retirada de livros de informática/TI da biblioteca - em torno de 1.500 títulos-  que seriam 53 

repassados ao campus Araquari. O Diretor Geral respondeu que só serão remetidos para Araquari os livros 54 

que não serão mais utilizados no campus, inclusive alguns ficarão para uso do Curso de Engenharia Elétrica. 55 

Quem fará o levantamento desses títulos será o professor Vitor Moraes e o professor Lucas Centenaro.  Por 56 

fim, a aluna Daniele apresentou uma reivindicação dos alunos do Proeja, para que o professor Maico 57 

Trombelli volte a lecionar a disciplina de Informática Básica no curso. Depois de ler um abaixo-assinado 58 

elaborado pela turma, o DDE explicou que o curso segue um projeto pedagógico, mas que nada impede que 59 

possa vir a ter cursos de qualificação profissional nessa área. Ademais, eventuais alterações nas matrizes 60 

curriculares são feitas pelo Núcleo Docente Básico, que precisa antes de mais nada, ser consultado. Dito 61 

isso, a professora Viviani Teixeira esclareceu que, para o próximo semestre, haverá o Projeto Integrado 3, 62 
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em que o professor Maico poderá assumir novamente essa disciplina. O abaixo assinado foi entregue pela 63 

aluna para ficar documentado junto ao Gabinete do campus. Não houve mais nenhuma consideração a 64 

respeito. O Diretor Geral encerrou a reunião e lembrou que se alguém tiver alguma demanda para o 65 

próximo encontro poderá fazer antecipadamente para registro na pauta. Nada mais havendo a tratar. Eu, 66 

Elisandra Della-Flora Weinitschke, lavrei a presente ata, que será assinada pelos demais  membros.  67 


