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ATA Nº 1/2015
Em oito de abril de dois mil e quinze, às quatorze horas, realizou-se no Auditório do
Instituto Federal Catarinense Campus Avançado Sombrio a primeira reunião ordinária
do Conselho de Campus do Campus Avançado Sombrio (CONCAMPUS) em dois mil e
quinze. Estavam presentes o presidente do conselho Anderson Sartori, Diretor do
Câmpus, os conselheiros Antônio Marcos Marangoni, Diretor do Departamento de
Administração e Planejamento, Margarete Farias Medeiros, Diretora do Departamento
de Desenvolvimento Educacional, Eddy Ervin Eltermann e Rosemary de Fatima de
Assis Domingos representantes dos docentes, Avelina Claudete Rodrigues Claudino e
Ulysses Tavares Carneiro representantes dos técnico-administrativos, Ciro Medeiros
representante dos pais de alunos. O presidente do Conselho Anderson Sartori, iniciou
a sessão com os registros das seguintes ausências: 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. Ato contínuo realizou-se a posse dos conselheiros Rosemary
Domingos e Ulysses Tavares Carneiro, que não estavam presentes justificadamente
na reunião de instalação do Conselho. Em seguida foi lida a pauta da reunião e
posteriormente a leitura do expediente. O presidente comunicou que no dia vinte e
cinco de março ocorreu reunião com Iara Montonelli, Diretora de Assuntos Estudantis
da Pró-Reitoria de Desenvolvimento Humano e Social do IFC, sobre as possibilidades
referente a distribuição de alimentação gratuita para os alunos do ensino médio e a
respeito dos futuros editais previstos que englobam atividades de lazer e cultura. Após,
o presidente convidou os conselheiros para formatura dos cursos superiores do
Câmpus Avançado Sombrio e Câmpus Santa Rosa do Sul, no próximo dia onze de
abril no Parque das Águas. Também convidou para participação na reunião referente
aos projetos de ensino, pesquisa e extensão contemplados no Edital 39/2014 do
Câmpus Avançado Sombrio, às dezoito horas de hoje. O presidente solicitou à
Secretaria que realizasse a leitura do expediente e pauta. Em seguida, foi aberto para
proposições de alteração e inserção de pauta. A conselheira Margarete propôs
acrescentar na pauta a alteração de datas do calendário escolar. O conselheiro Eddy
solicitou debater a organização física do Câmpus, reposição de servidores e possível
terceirização do serviço de reprografia. O presidente inseriu na pauta a discussão
sobre licitações e a criação de uma comissão para discutir acerca dos novos
uniformes. Todos os conselheiros aceitaram as inserções na pauta de forma unânime.
Prosseguindo a pauta, o presidente expôs o item um referente à apresentação,
discussão, votação e decisão pela aprovação ou não da proposta de Cursos FIC de
Organizador de Eventos. O conselheiro Eddy, um dos responsáveis pela elaboração do
projeto, fez um breve relato sobre o mesmo. Após os esclarecimentos a proposta foi
apreciada e aprovada por unanimidade. O próximo assunto de pauta foi apresentação,
discussão, votação e decisão pela aprovação ou não da possível instalação de
Laboratório Multidisciplinar de Física, Química e Biologia no Câmpus Avançado. O
conselheiro Antônio Marcos Marangoni justificou a necessidade de ter um laboratório
Multidisciplinar de Física, Química e Biologia. No entanto, segundo o conselheiro, para
implantar o laboratório serão necessárias mudanças na configuração dos atuais
setores e apresentou a seguinte proposta: o Laboratório será instalado na atual sala do
Setor de Recursos Didáticos, que será transferido para a atual sala do Setor de
Extensão. Esta ocupará a atual sala do Almoxarifado que será transferido para o térreo
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na sala de educação física (sala multidisciplinar). O conselheiro Ulysses questionou
sobre os requisitos de segurança do Laboratório, principalmente no uso de produtos
químicos. O conselheiro Marangoni esclareceu que o laboratório terá objetivo didático
e não experimental. A professora Margarete usando da palavra explanou o quanto os
professores destas áreas aguardam um laboratório e a importância do mesmo para a
prática nas disciplinas envolvidas bem como para o desenvolvimento de projetos de
extensão e pesquisa. Após alguns esclarecimentos e sugestões para organização
estrutural, a proposta foi aprovada por unanimidade com a ressalva de se planejar
modificações nas salas administrativas e no espaço externo. Seguindo, passou-se a
apresentação, discussão, votação e decisão pela aprovação ou não da proposta de
Avaliação Institucional através de pesquisa junto à comunidade escolar do Câmpus
Avançado. A proposta foi apresentada pelo conselheiro Marangoni que expôs sobre a
necessidade de dispor uma metodologia para avaliar o Câmpus como um todo e
obtendo indicadores para planejar coerentemente futuras ações pedagógicas e
administrativas. Após esclarecimentos e debates a proposta foi aprovada por
unanimidade, com o indicativo de ser constituída uma comissão envolvendo diversos
setores para elaborar a estratégia de aplicação da pesquisa. Após, passou-se a
apresentação, discussão, votação e decisão pela aprovação ou não da proposta de
recomposição do Conselho. O presidente citou que devido a licença do professor
Daniel o professor Eddy assumirá a efetividade na representação dos docentes no
Conselho tendo em vista sua condição de membro suplente. Em relação aos
discentes, Anderson mencionou que os conselheiros suplentes assumirão como
titulares, visto que os titulares não estão frequentando regularmente as aulas e deste
modo não haverá representantes discente na suplência. Após considerações sobre as
suplências foi decidido que os docentes manterão apenas um suplente e os Centros
Acadêmicos (C.A) serão consultados para apresentarem os dois representantes
discente que ficarão na suplência. O próximo item de pauta foi à alteração de datas no
calendário acadêmico. A conselheira Margarete Farias citou que durante reunião com
os Coordenadores dos cursos superiores, foi sugerido à alteração das datas de
rematrícula e ajustes do ensino superior, antecipando de dez a quatorze de agosto
para seis a dez de julho. Em relação à alteração de datas o conselheiro Ulysses
questionou se não haveria problema de realizar a rematrícula sem ter os resultados
finais do semestre. Ulysses lembrou aos conselheiros que não há no calendário
acadêmico a data para a avaliação extraordinária de aproveitamento de estudos. Esta
data deverá ser até cinco dias após a matrícula. A proposta de alteração das datas foi
aprovada por unanimidade. Referente à data para a avaliação extraordinária de
aproveitamento de estudos foi acordado que será acrescentada no calendário
acadêmico de dois mil e dezesseis. Prosseguindo a reunião, o conselheiro Marangoni
informou o andamento do processo de licitação da cantina, que está aguardando
homologação do Procurador do IFC. Também informou sobre os serviços de vigilância
diurna, que será aberta a licitação no próximo dia vinte e quatro. Informou sobre o
recebimento de um veículo novo modelo Doblô, a transferência de um veículo Focus
para o Câmpus Avançado Sombrio e também sobre a chegada de mobiliário novo. Em
relação à aquisição de equipamentos de informática, a licitação conjunta com os outros
câmpus teve como resultado preços muito elevados, fora da realidade do mercado, e
assim fora cancelada. Marangoni informou que estão sendo executados, por
engenheiros contratados pelo Câmpus, os projetos de ampliação e reestruturação da
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rede elétrica com a construção de uma subestação de energia, o que vai possibilitar a
instalação de todos os aparelhos de ar condicionado. No mesmo processo estão
contratados os projetos de cabeamento estruturado para sistema de rede de
computadores, internet, som, circuito fechado de televisão e telefone, além do projeto
de iluminação de emergência e prevenção de incêndio. Todos estes projetos vão estar
prontos para ser licitados a partir do segundo semestre. Outros esclarecimentos foram
quanto a reformas e pintura externa dos prédios e identificação predial, que já estão
contratados e manutenção dos aparelhos de ar-condicionado, com os serviços já
executados. O projeto do novo prédio está com o Setor de Engenharia da Reitoria para
o desenvolvimento inicial a ser apresentado e discutido com todos os servidores que
tiverem interesse. Após o debate que se instalou ficou definido que devem ser
levantados os custos para a construção de um espaço para esportes na rua lateral o
qual deve ser apresentado na próxima reunião do conselho. Na mesma discussão foi
aprovado a indicação de pintura dos prédios da creche e do Centro de Atendimento a
Criança e ao Adolescente (CEAC) já nas cores padrão do IFC e o fechamento da rua
entre os prédios para aproveitamento como pátio externo, sem o trânsito de veículos.
Em sequência, o Prof Eddy citou que sua adição de pauta relacionada com a
distribuição de servidores foi contemplada em falas anteriores, que davam conta da
possibilidade de terceirizar os serviços de impressão e reprografia, assim, conforme
discussão ficou definido que o Conselho aprova esta possibilidade. Como último item a
ser tratado na reunião foi à proposta de criação de comissão para discutir um novo
uniforme para os alunos do Câmpus, em função de não haver uma padronização no
Instituto. A conselheira Claudete reiterou a importância dos uniformes e a possibilidade
de estes serem distribuídos gratuitamente aos alunos. O conselheiro Marangoni
lembrou que este estudo sobre os uniformes deve estar finalizado entre os meses de
agosto e setembro para ser aprovado pelo CONCAMPUS e haver tempo hábil para
confecção. A comissão para tratar do uniforme foi aprovada e será nomeada pelo
Diretor. Antes do encerramento da reunião o conselheiro Eddy divulgou o Jornal
trimestral Turismo & Negócios que foi idealizado por um ex-aluno do Curso Superior de
Tecnologia em Gestão de Turismo. Terminado as deliberações da reunião foi sugerido
pelo presidente que a segunda reunião ordinária ocorra na segunda quinzena de
junho. Nada a mais havendo, eu Vanessa Dias Espindola, secretária do conselho,
lavro a presente ata.
Sombrio, 08 de abril de 2015.
CONSELHEIROS:

