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1

Em quinze de março de dois mil e dezessete, às quinze horas, realizou-se no Auditório do Instituto

2

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense Campus Avançado Sombrio a primeira

3

sessão ordinária do Conselho de Campus (CONCAMPUS). A Presidente do Conselho e Diretora do

4

Campus Avançado Sombrio, Elizete Maria Possamai Ribeiro, saudou a todos e deu as boas-vindas

5

aos novos Conselheiros e aos colegas presentes, ressaltou que esta reunião é a primeira da nova

6

gestão. Informou que as reuniões deste conselho serão realizadas trimestralmente. Cumprindo o

7

protocolo deu posse a todos os conselheiros presentes. Efetuou o registro nominal dos Conselheiros:

8

Jéferson Mendonça de Limas, Diretor do Departamento de Administração e Planejamento (Membro

9

Titular); Paula Guadanhim Generoso, Diretora do Departamento de Administração e Planejamento

10

(Membro suplente); Ana Maria de Moraes, Diretora do Departamento de Desenvolvimento

11

Educacional (Membro Titular); Giovani Marcelo Schmidt, Diretor do Departamento de

12

Desenvolvimento Educacional (Membro suplente); Leila Maria Vasquez Beltrão, Representante dos

13

Docentes (Membro Titular); Vanderlei de Freitas Júnior, Representante do Docentes (Membro

14

Titular); Alessandro Bagatini, Representante dos Docentes (Membro suplente); Anderson Sartori,

15

Representante dos Docentes (Membro suplente); Diego Monsani, Representante dos Técnico-

16

administrativos

17

administrativos (Membro Titular); Cynthia Nalila Souza Silva, representante dos Técnico-

18

administrativos (Membro suplente); Jean Carlos de Souza Teixeira, Representante dos Discentes

19

(Membro Titular); Caio Ribeiro Barpp, Representante dos Discentes (Membro suplente); Janete

20

Rodrigues Bondan, Representante dos Pais de Alunos (Membro Titular); Daniel Ricardo Aperte,

21

Representante dos Pais de Alunos (Membro suplente). A Presidente Elizete registrou as seguintes

22

ausências: Caio Ribeiro Barpp, Representante dos Discentes (Membro suplente) e Daniel Ricardo

23

Aperte, Representante dos Pais de Alunos (Membro suplente). Lembrou que a posse dos membros

24

ausentes está marcada para a próxima reunião. Feito os devidos registros, solicitou à Secretária,

(Membro Titular); Vanessa Dias Espindola, representante dos Técnico-

25

Famelene Ferraz da Silva, que realizasse a leitura do expediente: apresentação, discussão, votação e

26

decisão pela aprovação ou não das Resoluções Ad Referenduns CONCAMPUS Nº 01 de 2016,

27

sendo a mesma referente a adesão do Campus Avançado Sombrio ao Programa de Apoio Financeiro

28

Institucional a Projetos Científicos e Tecnológicos – AFIPROJ; apresentação, discussão, votação e

29

decisão pela aprovação ou não da Resolução Ad Referendum CONCAMPUS Nº 02 de 2016, que

30

aprovou projeto de implantação de Curso de Formação Inicial e Continuada – FIC, com o título

31

“Operação e Manutenção de Microcomputadores”; apresentação, discussão, votação e decisão pela

32

aprovação ou não da Resolução Ad Referendum CONCAMPUS Nº 03 de 2016, que aprovou

33

alteração na estrutura organizacional do Campus Avançado Sombrio; apresentação, discussão,

34

votação e decisão pela aprovação ou não da Resolução Ad Referendum CONCAMPUS Nº 04 de

35

2016, que aprova o calendário para 2017 do IFC Campus Avançado Sombrio; apresentação,

36

discussão, votação e decisão pela aprovação ou não das alterações do Projeto Pedagógico do Curso

37

Tecnólogo em Redes de Computadores do IFC - Campus Avançado Sombrio, referente às ementas,

38

objetivos e bibliografias básicas e complementares dos componentes curriculares. A Presidente

39

Elizete informou que as matérias foram encaminhadas por e-mail aos conselheiros. A seguir, abriu a

40

palavra aos Conselheiros para proposições e inclusão de novos assuntos. O Conselheiro Diego

41

solicitou que se incluísse dois itens na pauta: Primeiro que as convocações para as reuniões sejam

42

enviadas por e-mail e não mais em papel impresso; Segundo que seja destinado um espaço para os

43

alunos estudarem, além do ambiente da Biblioteca e da sala de Monitoria, nas tardes das quartas de

44

reunião. Todos os conselheiros aceitaram a inserção dos novos assuntos na pauta de forma unânime.

45

Seguindo a pauta da sessão, a Presidente Elizete apresentou as Resoluções Ad Referenduns

46

CONCAMPUS Nº 01 de 2016, adesão ao Programa de Apoio Financeiro Institucional a Projetos

47

Científicos e Tecnológicos – AFIPROJ, visando a discussão, votação e decisão dos conselheiros. A

48

Presidente ressaltou que a adesão ao programa já foi realizado através da assinatura. Além disso, fez

49

um breve esclarecimento sobre o assunto aos conselheiros representantes dos pais e alunos. A

50

Conselheira Vanessa citou ser favorável, no entanto, gostaria de sugerir algumas modificações no

51

documento. O Conselheiro Jéferson informou que o documento poderá ser modificado

52

posteriormente, consequentemente anulando o anterior. A Conselheira Cynthia reforçou que o

53

documento está muito longo e necessita de alterações. O documento foi apreciado em votação e

54

aprovado por unanimidade, mas com recomendação para estudo. A Presidente Elizete apresentou a

55

Resolução Ad Referendum CONCAMPUS Nº 02 de 2016, projeto de implantação de Curso de

56

Formação Inicial e Continuada – FIC, com o título “Operação e Manutenção de

57

Microcomputadores”, visando a discussão, votação e decisão dos conselheiros. Usando a palavra o

58

Conselheiro Diego relatou que não recebeu o projeto pedagógico do curso. Procurou o documento

59

na secretaria da direção, mas não obteve sucesso. A Conselheira Cynthia fez um breve

60

esclarecimento sobre os trâmites para iniciar um curso de Formação Inicial e Continuada. O projeto

61

foi apreciado em votação e aprovado por unanimidade. A Presidente Elizete apresentou a Resolução

62

Ad Referendum CONCAMPUS Nº 03, alteração na estrutura organizacional do Campus Avançado

63

Sombrio, visando a discussão, votação e decisão dos conselheiros. A Conselheira Vanessa fez um

64

apontamento a respeito do setor que oferece suporte aos alunos com necessidades especiais, sugeriu

65

que seja feita a supressão dos itens 4 e 3. A Presidente sugeriu encaminhar o documento para os

66

setores para que possam redesenhá-lo, para que na próxima reunião seja colocado na pauta para

67

análise e votação. Todos foram de acordo com a proposta. A Presidente Elizete apresentou a

68

Resolução Ad Referendum CONCAMPUS Nº 04 de 2016, aprova o calendário para 2017, visando a

69

discussão, votação e decisão dos conselheiros. O Conselheiro Jéferson esclareceu que devido ao

70

prazo que a Reitoria estabelece para entrega do calendário definitivo, não houve tempo suficiente

71

para discussão e alteração. A Conselheira Vanessa fez menção aos editais de matrícula que requer

72

um certo cuidado, mas respeitando as particularidades de cada região. O Conselheiro Vanderlei se

73

mostrou a favor de uma flexibilidade no calendário, sendo cada campus responsável por definir a

74

data dentro de um intervalo de datas estipulados pela Reitoria, seria uma forma de manter uma

75

padronização no documento. Conselheira Cynthia reforçou a questão dos prazos para os editais, e

76

consequentemente, influencia diretamente no calendário. O documento foi apreciado em votação e

77

aprovado por unanimidade. A Presidente Elizete apresentou o Projeto Pedagógico do Curso

78

Tecnólogo em Redes de Computadores, visando a discussão, votação e decisão dos conselheiros.

79

Nesse momento a Presidente solicitou que o Professor Guilherme Klein da Silva Bitencourt,

80

Coordenador do Curso, fizesse uso da palavra, para apresentar mais detalhadamente o projeto, e

81

prestar os esclarecimentos necessários. O Professor Guilherme apresentou as principais alterações

82

no projeto. Além disso, fez um breve relato sobre o histórico das modificações desde o antigo

83

projeto referente ao ano de 2012. O projeto foi apreciado em votação e aprovado por unanimidade.

84

Seguindo para o próximo assunto da pauta, item proposto pelo Conselheiro Diego, relativo as

85

convocações serem enviadas por correio eletrônico e não mais impressas em papel. A Presidente

86

Elizete questionou os conselheiros sobre a alteração na forma de envio, não houve nenhuma

87

objeção, foi aprovado por unanimidade. A seguir passamos para o último tópico da pauta, também

88

requerido pelo Conselheiro Diego, refere-se a um local adequado para os alunos estudarem, além do

89

espaço da Biblioteca e da sala de Monitoria, nas tardes das quartas de reunião. Segundo o

90

conselheiro, a grande concentração de alunos, consequentemente o barulho gerado por eles nesses

91

espaços, tem atrapalhado os outros alunos que necessitam de silêncio para estudar. A Presidente

92

Elizete sugeriu que deixem algumas salas de aula abertas para acomodar os alunos. No entanto, qual

93

setor ficaria responsável pela entrega e devolução das chaves. O Conselheiro Diego sugeriu que o

94

Setor de Assistência ao Educando se responsabilizasse pela entrega e devolução das chaves. Além

95

disso, realizasse a orientação e controle desses alunos. A Presidente Elizete questionou os demais

96

conselheiros sobre a proposta e todos foram de acordo. Foi feita a entrega dos termos de posse aos

97

conselheiros presentes. Ato contínuo a Presidente do Conselho de Campus do IFC – Campus

98

Avançado Sombrio perguntou aos conselheiros se desejam realizar mais alguma manifestação

99

quanto aos assuntos gerais. Nada mais havendo a tratar, a Presidente do CONCAMPUS, Elizete

100

Maria Possamai Ribeiro, agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a primeira reunião

101

ordinária do CONCAMPUS, da qual eu, Famelene Ferraz da Silva, lavrei a presente ata, que após

102

lida e aprovada será assinada por mim e pelos demais presentes.
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Ana Maria de Moraes ______________________________________________________________

104

Diego Monsani ___________________________________________________________________

105

Elizete Maria Possamai Ribeiro ______________________________________________________

106

Famelene Ferraz da Silva ___________________________________________________________

107

Janete Rodrigues Bondan ___________________________________________________________

108

Jean Carlos de Souza Teixeira _______________________________________________________

109

Jéferson Mendonça de Limas ________________________________________________________

110

Leila Maria Vasquez Beltrão ________________________________________________________

111

Paula Guadanhim Generoso _________________________________________________________

