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ATA Nº 004/2018 - CONCAMPUS/CSFS/IFC – REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE CAMPUS, REALIZADA 1 

EM 24 DE SETEMBRO DE 2018. 2 

Aos vinte e quatro dias do mês de setembro de dois mil e dezoito, na sala cinco do Instituto Federal 3 

Catarinense Campus São Francisco do Sul, localizado à Rodovia Duque de Caxias, Km 6, s/n, bairro Iperoba, 4 

no município de São Francisco do Sul, Estado de Santa Catarina, realizou-se reunião ordinária do Conselho 5 

de Campus – CONCAMPUS, convocada pelo Presidente do Conselho, Amir Tauille. A reunião iniciou às 6 

dezoito horas e quinze minutos, com a presença do presidente deste conselho e dos seguintes conselheiros: 7 

Ewerton Luiz Silva (representando a DDE), Viviani Corrêa Teixeira e Túlio Tibério Quirino de Medeiros 8 

(representando os docentes), Anderson Henrique da Silva Marcondes e Jean Maciel (representando os 9 

Técnicos Administrativos em Educação), Everton Alceu de Oliveira Breginski (representante dos pais de 10 

alunos) e Daniele dos Santos (representando os estudantes). O conselheiro Mauro Bittencourt dos Santos 11 

justificou sua ausência. O presidente, Amir Tauille, fez a abertura agradecendo a presença de todos e após a 12 

leitura do expediente e comunicações, apresentou os assuntos da pauta. Antes das deliberações dos 13 

assuntos foi levantada a questão da permanência do conselheiro Túlio no CONCAMPUS, pois o afastamento 14 

não foi solicitado pelo servidor: permanência aprovada por unanimidade.  Após houve o prosseguimento 15 

dos assuntas da pauta, conforme segue: 1. Pedido de Revisão sobre a alteração da data prevista para a 16 

formatura do Ensino Médio Integrado para o dia 22/12/2018. A conselheira Daniele fez a solicitação em 17 

nome das turmas, a qual foi aprovada por unanimidade. 2. Inclusão da data para a formatura do PROEJA, 18 

se possível, com a turmas do Técnico Integrado: O encaminhamento foi de marcar uma reunião com a 19 

comissão de eventos, coordenação do curso e aprovar a data do dia 21/12/2018. Encaminhamento aprovado 20 

por unanimidade. 3. Processo de substituição dos conselheiros que, nos termos da Resolução nº 034 – 21 

CONSUPER/2012, Art.4º, perderam o mandato por faltar, injustificadamente, as duas reuniões 22 

consecutivas – Luana Vidas Bastos (representante titular dos discentes) e Tiago Germano Passos 23 

(representante titular dos egressos): O Presidente do conselho informou que poderá ser feita uma nova 24 

eleição ou poderá ser por aclamação. O conselheiro Túlio explanou sobre a importância de nova eleição, 25 

que foi aprovada por unanimidade. Após passou-se para os assuntos gerais: O conselheiro Túlio levantou a 26 

questão sobre as providências para minimizar os gastos do campus. O conselheiro Ewerton comentou sobre 27 

o e-mail enviado pela Giselle Coordenadora do NGA à época. O conselheiro Anderson expôs que 25% do 28 

orçamento vai para gastos com consumo e que apenas conscientizar os alunos não tem surgido efeito. O 29 

Presidente sugeriu que a conscientização da comunidade acadêmica deve continuar e que há a 30 

possibilidade de importar a tecnologia que será utilizada em Luzerna. Nada mais havendo a tratar, eu, 31 
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Priscila Cardoso Pereira, lavrei a presente ata, que será assinada por mim e pelos conselheiros presentes.  32 


