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1

Em vinte e nove de março de dois mil e dezessete, às quinze horas, realizou-se na sala 25, 2º piso do

2

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

3

primeira sessão extraordinária do Conselho de Campus (CONCAMPUS). A reunião foi presidida

4

pela Presidente do CONCAMPUS Elizete Maria Possamai Ribeiro. Constatado o quórum a

5

presidente do CONCAMPUS abriu os trabalhos. Registrou as seguintes ausências: Ana Maria de

6

Moraes, Diretora do Departamento de Desenvolvimento Educacional (Membro Titular); Diego

7

Monsani, Representante dos Técnico-administrativos (Membro Titular), ausente devido a uma

8

convocação na Pró-Reitoria de Ensino, na cidade de Blumenau; Jean Carlos de Souza Teixeira,

9

Representante dos Discentes (Membro Titular), ausente em decorrência de uma outra reunião

10

particular marcada anteriormente; Janete Rodrigues Bondan, Representante dos Pais de Alunos

11

(Membro Titular), ausente devido ao horário coincidir com seu estágio na biblioteca. A Presidente

12

consultou os demais conselheiros a respeito de empossar o membro suplente, representante dos pais

13

e alunos, Daniel Ricardo Aperte. Todos foram de acordo com a posse do novo membro. Com isso, a

14

Presidente empossou o conselheiro. Seguindo a pauta da sessão, a Presidente Elizete apresentou o

15

primeiro item da pauta: Adequação do horário do Curso Técnico Integrado ao Ensino Médio. Foi

16

solicitada a presença do Professor Victor Martins de Sousa, Coordenador do Curso Técnico em

17

Informática, para prestar os esclarecimentos necessários sobre o assunto. As principais alterações

18

seriam: aumentar cinco minutos do intervalo no período da manhã; aumentar vinte minutos o

19

intervalo entre a quinta e a sexta aula de cada dia, tempo este que seria utilizado para o almoço. O

20

Professor Victor informou que o segmento dos professores, técnico-administrativos e alunos foram

21

consultados e todos se mostraram de acordo com a proposta. O Conselheiro Daniel questionou a

22

respeito do transporte dos alunos que vem de outras cidades, se haverá uma tolerância com relação

23

ao horário de chegada ao campus. O Professor Victor relatou que em eventos pontuais em que

24

vários alunos chegam atrasados, nunca impediu-se a entrada dos mesmos em sala de aula. A

25

Conselheira Leila ainda lembrou que todos os alunos que chegam atrasados são acompanhados até a

26

sala por um servidor do Setor de Assistência ao Educando. A Presidente enfatizou que com a

27

alteração o intervalo será acrescido em cinco minutos. O documento foi apreciado em votação e

28

aprovado por unanimidade. Nesse momento a Presidente informou ao convidado que estava

29

dispensado para suas atividades, caso não quisesse continuar na sessão. O Professor Victor retirou-

30

se da assembleia. A Presidente Elizete apresentou o último assunto da pauta: Processo nº

31

23354.000074/2017-98 referente ao estágio probatório do Servidor Eddy Ervin Eltermann. O

32

Conselheiro Jéferson, como membro e presidente da comissão avaliativa de estágio probatório, fez

33

um breve relato sobre o histórico do processo. A Conselheira Cynthia questionou sobre qual o papel

34

deste conselho nesse caso, seria somente ratificar o parecer da comissão avaliativa. Ressaltou ainda

35

a falta de mecanismos suficientes para aprimorar a forma de avaliação. O Conselheiro Vanderlei

36

entende que este procedimento seria apenas para verificar se o processo está de acordo com a

37

Resolução Ad Referendum nº 008/2010/Conselho Superior/15/06/2010. No entanto, solicitou que a

38

Reitoria seja questionada sobre a finalidade do CONCAMPUS nessa resolução. A Conselheira

39

Vanessa colocou como relevante questionar os outros Conselhos de Campus do IFC sobre os

40

procedimentos adotados nesse caso. O Conselheiro Vanderlei sugeriu que seja eleito um relator para

41

analisar o processo e emitir um parecer com relação aos trâmites do processo. O Conselheiro

42

Jéferson lembrou que a Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD) pode esclarecer os

43

procedimentos relativos aos processos de estágio, e posteriormente enviar propostas para modificá-

44

los. A Presidente Elizete abriu a pauta para votação, com sete votos a favor e uma abstenção o

45

parecer da comissão avaliativa foi aprovado. A Conselheira Leila ratificou a relevância de registrar

46

que a comissão avaliativa do estágio probatório seguiu os trâmites conforme a Resolução Ad

47

Referendum nº 008/2010/Conselho Superior/15/06/2010, e este conselho não vislumbra motivos

48

para ser contra o parecer da comissão avaliativa. Nada mais havendo a tratar, a Presidente do

49

CONCAMPUS, Elizete Maria Possamai Ribeiro, agradeceu a presença de todos e deu por encerrada

50

a primeira reunião extraordinária do CONCAMPUS, da qual eu, Famelene Ferraz da Silva, lavrei a

51

presente ata, que após lida e aprovada será assinada por mim e pelos demais presentes.

52

Famelene Ferraz da Silva ___________________________________________________________

53

Elizete Maria Possamai Ribeiro ______________________________________________________

54

Jéferson Mendonça de Limas ________________________________________________________

55

Giovani Marcelo Schmidt ___________________________________________________________

56

Leila Maria Vasquez Beltrão ________________________________________________________

57

Vanderlei de Freitas Júnior __________________________________________________________

58

Vanessa Dias Espindola ____________________________________________________________

59

Cynthia Nalila Souza Silva __________________________________________________________

60

Daniel Ricardo Aperte _____________________________________________________________

61

Victor Martins de Sousa ____________________________________________________________

