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ATA Nº 1/2014
Em quatro de dezembro de dois mil e quatorze, às dezesseis horas, realizou-se, no
Auditório do Instituto Federal Catarinense Campus Avançado Sombrio a primeira
sessão ordinária do Conselho de Campus do Campus Avançado Sombrio
(CONCAMPUS), que após eleição dos membros foram devidamente designados pelo
Reitor do Instituto Federal Catarinense, conforme Portaria n. 2.816/2014 de nove de
outubro de dois mil e quatorze do ano de dois mil e quatorze. O presidente do
Conselho e Diretor do Campus Avançado, professor Anderson Sartori, deu as boasvindas aos Conselheiros e aos colegas presentes, informou sobre os atos que deram
inicio as ações de constituição do Conselho e repassou a palavra ao Diretor-Geral do
Instituto Federal Catarinense Campus Santa Rosa do Sul, professor Carlos Antônio
Krause, que saudou a todos e cumprindo o protocolo deu posse a todos os
conselheiros presentes. Ato continuo, expôs a importância do CONCAMPUS no
Campus Avançado, informou de sua preocupação quanto a todas as ações e
comissões que devem ser instituídas em Sombrio e destacou a serenidade com que o
processo de maturação do campus vem acontecendo. Disse da importância dos
debates e que as decisões embora não deliberativas são fundamentais para o
andamento da instituição, demonstrando alguns exemplos. Por fim, delegou ao
presidente do Conselho de Campus do Campus Avançado Sombrio, professor
Anderson Sartori a competência para empossar os conselheiros titulares e suplentes
que não estavam presentes. Em seguida fez votos de felicidades e bom trabalho e
deixou o plenário da sessão. O professor Anderson empossado e na condição de
presidente do Conselho de Campus do Campus Avançado Sombrio, passou a conduzir
a ordem do dia. Efetuou o registro nominal da presença dos Conselheiros: Antonio
Marcos Marangoni, Diretor do Departamento de Administração e Planejamento,
Margarete Farias Medeiros, Diretora do Departamento de Desenvolvimento
Educacional, Eddy Ervin Eltermann, Representante Suplente dos Docentes, Avelina
Claudete Rodrigues Claudino, Representante dos Técnico-Administrativos, Camilla
Diniz, Representante Suplente dos Discentes e Ciro Medeiros, Representante dos Pais
de Alunos. O professor Anderson registrou as seguintes ausências: da professora
Rosemary Domingos, Representante dos Docentes, que justificou por estar em
doutorado; do professor Daniel Fernando Anderle, Representante dos Docentes, por
motivo de falecimento de pessoa da família, sendo que o fato fora comunicado na data
de hoje, motivo que impossibilitou a convocação de suplente; do conselheiro Ulysses
Tavares Carneiro, representante dos técnicos-administrativos que acompanha o
professor Daniel, conforme comunicação por e-mail encaminhada nesta data,
impossibilitando a convocação de suplente; dos conselheiros representantes dos
discentes, Cipriano de Castro Nunes e Dienifer Cardoso dos Santos por não estarem
frequentando regularmente as aulas conforme comunicação das respectivas
coordenações de curso. Registrou a presença do conselheiro Alex Fabiano Wehrle
suplente representante dos docentes, embora não convocado oficialmente. Registrou a
ausência, injustificada, do representante dos discentes, aluno Alan Carlos Pereira.
Feito os devidos registros, expôs a dinâmica da sessão e realizou a leitura do
expediente: apresentação, discussão, votação e decisão pela aprovação ou não da
Resolução Ad Referendum CONCAMPUS Nº 01/2014, que cria o Programa de Apoio
ao Ensino de Matemática na Educação Básica, informou que a matéria foi
encaminhada por e-mail aos conselheiros; apresentação, discussão, votação e decisão
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pela aprovação ou não da Resolução Ad Referendum CONCAMPUS Nº 02/2014, que
aprova o Projeto Pedagógico do Curso Técnico em Hospedagem Integrado ao Ensino
Médio, informou que a matéria foi encaminhada por e-mail aos conselheiros. A seguir,
o professor Anderson abriu a palavra aos Conselheiros para proposições para
alteração da pauta, ou seja, para sugerirem eventuais alterações na ordem da pauta
ou inclusão de novos assuntos, lembrando aos Conselheiros as normas consideradas
pelos artigos dezoito a vinte e um do Regimento do CONCAMPUS, que estabelece as
proposições à sequência da ordem do dia. A professora Margarete solicitou que se
incluísse o assunto calendário letivo 2015, o conselheiro Marangoni solicitou a inclusão
de proposta para calendário especial para o período de festas de final de ano. Todos
os conselheiros aceitaram a inserção dos novos assuntos na pauta de forma unânime.
Seguindo a pauta da sessão, o professor Anderson apresentou a Resolução Ad
Referendum CONCAMPUS Nº 01/2014, que cria o Programa de Apoio ao Ensino de
Matemática na Educação Básica. Foi feito a explanação do projeto pelos conselheiros
Marangoni e Margarete, após esclarecimento das dúvidas com a abertura da palavra
aos conselheiros e ao público presente, o programa foi apreciado em votação e
aprovado por unanimidade. O professor Anderson esclareceu que dará
encaminhamentos para que o programa seja reconhecido também pela Reitoria do
Instituto. O professor Anderson apresentou a Resolução Ad Referendum
CONCAMPUS Nº 02/2014, que aprova o Projeto Pedagógico do Curso Técnico em
Hospedagem Integrado ao Ensino Médio, visando a discussão, votação e decisão dos
Conselheiros. Usando a palavra os conselheiros Margarete e Anderson detalharam
pontos específicos do curso proposto, o conselheiro Eddy sugeriu que nos próximos
processos de seleção seja incluído a possibilidade do candidato ter escolha de
segunda opção para ingresso, proposição que será levada a Pró-Reitoria de Ensino
como sugestão deste Campus. O conselheiro trouxe também a informação de que o
Campus Camboriú tem estrutura para o Curso de Hospedagem e pode servir de
modelo para os laboratórios necessários ao Curso, foram esclarecidas as dúvidas e o
Projeto Pedagógico do Curso Técnico em Hospedagem Integrado ao Ensino Médio foi
aprovado por unanimidade. O professor Anderson apresentou a proposta do
calendário escolar 2015, que chegou a ele através do memorando circular n. 010/2014CGE/IFC Santa Rosa do Sul, de dezenove de novembro passado. A conselheira
Margarete conduziu a discussão e teceu suas considerações, sugerindo a inclusão de
datas para as reuniões de pais dos os alunos das primeiras séries. Margarete
apresentou o calendário dos cursos superiores e correspondência recebida do Curso
de Tecnologia em Gestão de Turismo que solicita alterações quanto as datas de
editais para aproveitamento de atividades complementares e alteração da data da
semana acadêmica do curso. O professor Eddy, esclareceu o fundamento das
solicitações do curso. Colocado em votação, os calendários foram aprovados por
unanimidade com as alterações propostas. O conselheiro Marangoni declinou da
apresentação da proposição de calendário para o período das festas de final de ano a
qual foi feita pelo presidente do Conselho. A proposta consiste em estabelecer recesso
nos dias vinte e dois, vinte e três, vinte e seis, vinte e nove e trinta de dezembro de
dois mil e quatorze e no dia dois de janeiro de dois mil e quinze, atendimento ao ponto
facultativo nos dias vinte e quatro e trinta e um de dezembro de dois mil e quatorze e o
estabelecimento de expediente de trabalho em turno único de seis horas, das treze às
dezenove horas, no período compreendido entre os dias cinco de janeiro e treze de
fevereiro de dois mil e quinze. Avançando na proposta, sugere que as horas
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acumuladas nos dias de recesso e no turno único, sejam compensadas até o dia trinta
e um de março de dois mil e quinze. As proposições segundo o professor Anderson
atendem por similaridade ao adotado na Reitoria e as orientações do Ministério do
Planejamento, bem como são medidas que harmonizam o calendário da instituição
com os demais órgãos públicos locais e proporcionam economia e racionalização dos
recursos. Após debate e alguns esclarecimentos a proposta foi votada e aprovada
como recomendação por unanimidade entre os conselheiros. O professor Anderson
deixou a palavra aberta aos Conselheiros para comunicações e explicações pessoais.
O professor Anderson solicitou deliberação quanto ao nome para ser secretário do
CONCAMPUS, conforme determina o Artigo onze do Regimento. Após apresentações
de nomes e debates definiu-se que o secretário deve ser a servidora Vanessa Dias
Espindola, com o consentimento da mesma que estava presente na reunião.
Deliberou-se que a próxima reunião deverá ser realizada na primeira quinzena de
março de dois mil e quinze, com data a ser definida pelo presidente. As sugestões e
solicitações de pauta devem ser encaminhadas ao e-mail do CONCAMPUS
(concampus@sombrio.ifc.edu.br) para deliberação. O professor Eddy apresentou a
demanda da necessidade de identificação do público interno com a página da internet.
Apresentou necessidade de usar processos de propaganda e publicidade para
consolidar a instituição e o campus. Trouxe a demanda da necessidade de um
estagiário para o laboratório de turismo, o professor Anderson afirmou que já recebeu
solicitação da coordenação neste sentido e será encaminhada a demanda no próximo
ano. O professor Eddy ainda mencionou sua preocupação quanto a emissão dos
certificados de extensão, foi esclarecido pela professora Margarete que a partir da
portaria que criou o Campus Avançado, já podemos emitir e registrar os certificados
para os eventos e cursos que iniciaram após esta data e que os certificados que ainda
estão sendo emitidos pelo Campus Santa Rosa do Sul são de eventos e projetos que
iniciaram anteriormente a Portaria de criação do Campus Avançado. A conselheira
Claudete sugeriu que seja feita reuniões periódicas com todos os servidores, sugeriu
uma reunião geral para o inicio do próximo ano. Lembrou também que acontecerá a
confraternização dos servidores no próximo dia dezessete de dezembro. O conselheiro
Ciro, representante dos pais, solicitou que fosse pensado a possibilidade de criar uma
gincana que envolvesse também os pais. O professor Anderson informou que a ata
será encaminhada por e-mail para considerações dos conselheiros e posterior
publicação. Conforme prevê o parágrafo segundo do artigo sétimo do Regimento do
CONCAMPUS, a ata será publicada em murais e na página eletrônica do Campus
Avançado Sombrio. Informou, ainda, que todas as decisões tomadas nesta reunião
serão transformadas em Recomendações e encaminhadas para publicação na página
eletrônica do Campus. As sugestões e proposições levantadas serão tratadas
administrativamente na pauta da direção com os devidos encaminhamentos. Nada a
mais sendo tratado, encerra-se a presente ata, subscrita pelos Conselheiros presentes.
Sombrio, 04 de dezembro de 2014.

CONSELHEIROS:

