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ATA Nº 001/2018 - CONCAMPUS/CSFS/IFC – REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE CAMPUS, REALIZADA 1 

EM 26 DE MARÇO DE 2018. 2 

Aos vinte e seis dias do mês de março de dois mil e dezoito, na sala cinco 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 nove minutos, com a presença 6 

dos seguintes membros: o presidente, Amir Tauille; os conselheiros: Ewerton Luiz Silva (Diretor de 7 

Desenvolvimento Educacional), Anderson Henrique da Silva Marcondes e Jean Maciel (representantes 8 

titulares dos Técnicos Administrativos em Educação), Viviani Corrêa Teixeira e Maico João Trombelli 9 

(representantes titulares dos docentes), Túlio Tibério Quirino de Medeiros (suplente dos docentes) e a 10 

aluna Daniele Santos (representante dos discentes). O presidente Amir Tauille fez a abertura agradecendo a 11 

presença de todos. Na sequência o presidente Amir procedeu à leitura da ata da reunião ordinária nº 12 

03/2017, realizada no dia quatro de dezembro de 2017, que foi aprovada por unanimidade.  O conselheiro 13 

Anderson apresentou os assuntos de pauta que foram os seguintes: chaves das portas e climatização dos 14 

ambientes. Sugeriu que os alunos não tenham acesso às chaves das salas, aquisição de chaves tetras e um 15 

controle da retirada das chaves do claviculário. Quanto à refrigeração dos ambientes sugeriu formas de 16 

controle rápidas e eficientes, como a aquisição de molas para as portas, automação dos aparelhos de ar e 17 

conserto dos vidros quebrados, assim como adesivos com avisos. O presidente Amir informou que as 18 

sugestões serão analisadas. O conselheiro Ewerton solicitou inclusão de assunto na pauta: alteração de 19 

calendário. Sugeriu a alteração de data da FECART para o período de 11 a 13 de julho de 2018. Por 20 

unanimidade foi alterada a data do evento. A conselheira Viviani também solicitou inclusão de assunto de 21 

pauta: Normatização das disciplinas optativas. Ficou decidido que essa pauta ficará para a próxima reunião 22 

ordinária. Nos assuntos gerais, o Conselheiro Ewerton informou sobre a participação da Instituição no PISA, 23 

que acontecerá na primeira quinzena de maio. Nada mais havendo a tratar. Eu, Priscila Cardoso Pereira, 24 

lavrei a presente ata, que será assinada pelos demais membros.  25 


