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1

Em dezenove de março de dois mil e dezoito, às treze horas e trinta minutos, realizou-se na Sala 36, 3º

2

piso do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense Campus Avançado Sombrio a

3

primeira sessão ordinária do Conselho de Campus (CONCAMPUS) do referido ano. A reunião foi

4

presidida pela Presidente do CONCAMPUS Elizete Maria Possamai Ribeiro que cumprimentou todos os

5

presentes, constatando o quórum, abriu os trabalhos. Passou ao primeiro item da pauta: apresentação,

6

discussão, votação e decisão da Resolução Ad Referendum CONCAMPUS Nº 03 de 2017, que aprovou

7

alteração do Organograma do Instituto Federal Catarinense - Campus Avançado Sombrio. A Presidente

8

fez um breve relato sobre as alterações feitas no documento, para que pudesse viabilizar a

9

flexibilização da jornada em alguns setores. Outro ponto que foi elucidado foi a mudança

10

nas funções gratificadas (FGs) e nos cargos de direção (CDs). A Conselheira Vanessa

11

questionou a respeito do item da pauta que propõe um novo organograma e estrutura

12

organizacional e que teríamos que nos adaptar novamente a esta proposta. A presidente

13

esclareceu temos que nos adequar conforme as orientações contidas na Portaria 246/MEC

14

de 15 de abril de 2016 e as demais funções adaptadas conforme abordado em reunião do

15

CODIR. O Conselheiro Jéferson lembrou que a proposta não fui discutida no âmbito

16

escolar. Sendo o Organograma da Resolução Ad Referendum CONCAMPUS Nº 03 de

17

2017 aceito pelos presentes a Presidente deu sequência a pauta e passou para o seguinte

18

item: apresentação, discussão, votação e decisão para aprovação ou não da proposta de

19

Organograma e Estrutura Organizacional do IFC - Campus Avançado Sombrio. Fez um

20

relato sobre as alterações e inclusões com relação ao organograma vigente. O Conselheiro

21

Diego citou a inclusão da Função de Coordenação de Campo nessa nova proposta. Foram

22

feitas alguns questionamentos sobre as atribuições dessa nova função. A Presidente e o

23

Conselheiro Jéferson sanaram as dúvidas dos demais conselheiros. Após esclarecimentos

24

das dúvidas sobre o Organograma em discussão sendo o mesmo aceito a Presidente deu

25

sequência a pauta passou para o item: apresentação, discussão, votação e decisão para

26

aprovação ou não da proposta de Calendário de Reuniões do CONCAMPUS. A Conselheira

27

Leila sugeriu que as reuniões fossem marcadas nas quarta-feira, pois é um dia reservado

28

para esta finalidade. No entanto, teria que verificar as datas para que não coincidam com as

29

reuniões já agendadas dos núcleos do campus NUPE, NDE e NDB. Ficou decidido que será

30

verificada as datas das referidas reuniões dos núcleos, para que a proposta volte para a

31

pauta na próxima assembleia do CONCAMPUS. A Presidente seguiu para o próximo item

32

da pauta: apresentação, discussão, votação e decisão para aprovação ou não das alterações

33

do Projeto Pedagógico do Curso Técnico em Hospedagem Integrado ao Ensino Médio do

34

IFC - Campus Avançado Sombrio, referente às ementas, objetivos e bibliografias básicas e

35

complementares dos componentes curriculares para o ano de 2018. Informou que a

36

coordenadora do curso não pode comparecer, pois tinha um compromisso marcado. O

37

Conselheiro Diego sugeriu não votar, pois como a pessoa responsável por prestar os

38

esclarecimentos das alterações no PPC não estava presente, que a proposta retorne a pauta

39

na próxima reunião. Todos foram de acordo com a sugestão do conselheiro. A Presidente

40

Elizete apresentou os últimos assuntos da pauta: Os processos de estágio dos Servidores: Helmo Alan

41

Batista de Araújo, processo nº 23354.000336/2015-52; Guilherme Klein da Silva Bitencourt, processo nº

42

23354.000487/2016-91; Maria Auxiliadora Bezerra de Araújo, processo nº 23354.000483/2016-11;

43

Matheus Trindade Velasques, processo nº 23354.003051/2017-35; Tatiane Estácio de Paula, processo nº

44

23354.000075/2017-32; Tereza Cristina Benevenutti Lautério, processo nº 23354.000076/2017-87. A

45

Presidente Elizete abriu para votação e por unanimidade os pareceres da comissão avaliativa foram

46

aprovados. A Conselheira Leila ratificou a relevância de registrar que a comissão avaliativa do estágio

47

probatório seguiu os trâmites conforme a Resolução Ad Referendum nº 008/2010/Conselho

48

Superior/15/06/2010, e este conselho não vislumbra motivos para ser contra o parecer da comissão

49

avaliativa. Nada mais havendo a tratar, a Presidente do CONCAMPUS, Elizete Maria Possamai Ribeiro,

50

agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a primeira reunião ordinária do CONCAMPUS, da

51

qual eu, Famelene Ferraz da Silva, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada será assinada por mim

52

e pelos demais presentes.

53

Diego Monsani ___________________________________________________________________

54

Elizete Maria Possamai Ribeiro ______________________________________________________

55

Famelene Ferraz da Silva ___________________________________________________________

56

Janete Rodrigues Bondan ___________________________________________________________

57

Jean Carlos de Souza Teixeira _______________________________________________________

58

Jéferson Mendonça de Limas ________________________________________________________

59

Leila Maria Vasquez Beltrão_________________________________________________________

60

Rosemary de Fátima de Assis Domingos _______________________________________________

61

Vanessa Dias Espindola ____________________________________________________________

