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ATA Nº 003/2017 - CONCAMPUS/CSFS/IFC – REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE CAMPUS, REALIZADA 1 

EM 04 DE DEZEMBRO DE 2017. 2 

Aos quatro dias do mês de dezembro de dois mil e dezessete, na sala um 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 terceira 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), Iza Luzia Goetten de Oliveira (Diretora do DAP),  Anderson Henrique da Silva 8 

Marcondes e Jean Maciel (representantes titulares dos Técnicos Administrativos em Educação), Elisandra 9 

Della-Flora Weinitschke (suplente dos Técnicos Administrativos),  Viviani Corrêa Teixeira (representante dos 10 

docentes), Túlio Tibério Quirino de Medeiros (suplente dos docentes), a aluna Daniele Santos 11 

(representante dos discentes), Tiago Germano Passos e Aline Redmer (representante dos alunos egressos). 12 

O presidente Amir Tauille fez a abertura agradecendo a presença de todos. Na sequência a Secretária 13 

Elisandra procedeu à leitura da ata da reunião extraordinária º 02/2017, realizada no dia quatro de outubro 14 

de 2017, que foi aprovada por unanimidade.  A professora Viviani Teixeira apresentou os assuntos da pauta 15 

que foram os seguintes: propostas para a regulamentação, comunicação e transparência na Comunicação, 16 

nos e-mails, nas funções gratificadas, nas diárias, no setor de TI/CECOM, no auxílio de recurso de mídia, na 17 

assistência estudantil, quanto às atribuições das coordenações de curso do EMI (espaço físico, assistente 18 

para as atividades administrativas e pedagógicas), elaboração do horário de 2018, distribuição da carga 19 

horária dos professores, pesquisa e extensão e quanto aos afastamentos de servidores. Após leitura e 20 

explanação dos tópicos, o presidente do Conselho sugeriu que a professora Viviani Teixeira encaminhe 21 

todos os questionamentos ao Gabinete, tendo em vista que são muitos e demandam tempo para análise e 22 

discussão por parte do grupo. Foi sugerido que se agende uma reunião extraordinária, se necessário, para 23 

que sejam revistos os assuntos. Nada mais havendo a tratar. Eu, Elisandra Della-Flora Weinitschke, lavrei a 24 

presente ata, que será assinada pelos demais  membros.  25 


