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ATA Nº 002/2018 - CONCAMPUS/CSFS/IFC – REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE CAMPUS, 1 

REALIZADA EM 6 DE JUNHO DE 2018. 2 

Aos seis dias do mês de junho de dois mil e dezoito, na sala cinco do Instituto Federal Catarinense Campus 3 

São Francisco do Sul, localizado à Rodovia Duque de Caxias, Km 6, s/n, bairro Iperoba, no município de São 4 

Francisco do Sul, Estado de Santa Catarina, realizou-se reunião extraordinária do Conselho de Campus – 5 

CONCAMPUS, convocada pelo Presidente do Conselho, Amir Tauille. A reunião iniciou às dezoito horas e 6 

sete minutos, com a presença do presidente, Amir Tauille e dos seguintes conselheiros: Ewerton Luiz Silva 7 

(Diretor de Desenvolvimento Educacional), Vera Lucia da Silva (Diretora de Administração e Planejamento), 8 

Viviani Corrêa Teixeira e Mauro Bittencourt dos Santos (representantes dos docentes) e Anderson Henrique 9 

da Silva Marcondes e Jean Maciel (representantes dos Técnicos Administrativos em Educação). O 10 

presidente, Amir Tauille, fez a abertura agradecendo a presença de todos. Na sequência procedeu-se a 11 

leitura da Ata nº 001/2018, da reunião ordinária realizada no dia vinte e seis de março de dois mil e dezoito, 12 

que foi aprovada por unanimidade. Após a leitura do expediente e comunicações, o presidente, Amir 13 

Tauille, apresentou os assuntos da pauta que foram os seguintes: apreciação do Projeto Pedagógico de 14 

Curso (PPC) de Engenharia Elétrica e alteração do Calendário Letivo 2018 em decorrência da suspensão das 15 

atividades do dia 4 de abril de 2018. Sobre o primeiro assunto da pauta, o presidente da sessão passou a 16 

palavra para o professor Lucas Knebel Centenaro, que apresentou um resumo do PPC ora apreciado. Seguiu-17 

se a deliberação do conselheiro Anderson Henrique da Silva Marcondes sobre a previsão orçamentária para 18 

o novo curso, as estratégias que serão adotadas para o preenchimento das vagas e para a oferta do estágio 19 

obrigatório previsto no PPC do curso. A conselheira Viviani Corrêa Teixeira ao corroborar desta 20 

preocupação, solicitou este registro em ata. Após esclarecimentos do professor Lucas Knebel Centenaro e 21 

votação dos conselheiros presentes, por unanimidade, o CONCAMPUS decidiu recomendar a aprovação do 22 

PPC do Curso de Engenharia Elétrica, conforme proposto no processo nº 23476.000253/2017-49. O 23 

presidente da sessão passou a palavra para o conselheiro Ewerton Luiz Silva que discorreu sobre o segundo 24 

assunto da pauta. Ficou decidido que a reposição do dia letivo de 4 de abril de 2018 será feita com a 25 

inclusão de um sábado letivo no Calendário Acadêmico 2018, neste caso, o dia 30 de junho de 2018. Nada 26 

mais havendo a tratar, eu, Valdinei Cecilio, lavrei a presente ata, que será assinada por mim e pelos demais 27 

presentes.  28 


