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1

Em vinte e três de outubro de dois mil e dezessete, às treze horas e trinta minutos, realizou-se na

2

Sala 36, 3º piso do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense Campus

3

Avançado Sombrio a segunda sessão extraordinária do Conselho de Campus (CONCAMPUS). A

4

reunião foi presidida pela Presidente do CONCAMPUS Elizete Maria Possamai Ribeiro que

5

cumprimentou a todos os presentes, constatando o quórum, abriu os trabalhos. Registrou as

6

seguintes ausências: Janete Rodrigues Bondan, Rep Pais de Alunos (Titular) e Vanessa Dias

7

Espindola, Representante dos Técnico-Administrativos (Titular). O conselheiro Vanderlei sugeriu

8

que as próximas reuniões fossem marcadas, preferencialmente, nas quartas-feiras a tarde, pois é

9

um dia reservado para esta finalidade. A Presidente esclareceu que muitas vezes os assuntos da

10

pauta são regime de urgência, não havendo a possibilidade de aguardar até a quarta-feira. Em

11

seguida apresentou o primeiro item da pauta: apresentação, discussão, votação e decisão pela

12

aprovação ou não das alterações do Projeto Pedagógico do Curso Superior de Licenciatura em

13

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

14

básicas e complementares dos componentes curriculares. A Presidente passou a palavra para a

15

Servidora Carla Margarete Ferreira dos Santos, Coordenadora do Curso Superior de

16

Licenciatura em Matemática, para prestar os esclarecimentos necessários sobre o projeto. A

17

Coordenadora Carla fez um breve relato com relação aos projetos anteriores desde o início do

18

curso. Na sequência apresentou as principais alterações no projeto. O projeto foi apreciado em

19

votação e aprovado com ressalva, devido a falta de recurso para a atualização da

20

bibliografia. A Presidente seguiu com o próximo assunto da pauta: apresentação,

21

discussão, votação e decisão pela aprovação ou não das alterações do Calendário

22

Acadêmico para 2018 do IFC Campus Avançado Sombrio. A Presidente relatou a

23

conversa que teve com a Reitora do IFC, a Professora Sônia, que em visita ao campus

24

no dia 20/10/2017, informou sobre as novas alterações no Calendário 2018, que

25

influenciaria diretamente as férias dos servidores docentes. A proposta foi discutida e

26

ficou decidido que permanecerá aguardando posicionamento da Reitora, para que seja

27

colocado em pauta na próxima reunião. A Presidente Elizete apresentou os últimos assuntos da

28

pauta: Os processos de estágio dos Servidores processo nº 23354.000068/2017-31 referente ao

29

estágio probatório do (a) Servidor (a) Alessandro Bagatini, processo nº 23354.001450/2015-08

30

referente ao estágio probatório do (a) Servidor (a) Cleber Luiz Damin Ferro e processo nº

31

23354.000069/2017-85 referente ao estágio probatório do (a) Servidor (a) Ana Cristina

32

Quintanilha Schreiber. A Presidente Elizete abriu para votação e por unanimidade os pareceres da

33

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

34

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

35

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

36

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

37

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

38

encerrada a segunda reunião ordinária do CONCAMPUS, da qual eu, Famelene Ferraz da Silva,

39

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

40

Ana Maria de Moraes ______________________________________________________________

41

Carla Margarete Ferreira dos Santos __________________________________________________

42

Diego Monsani ___________________________________________________________________

43

Elizete Maria Possamai Ribeiro ______________________________________________________

44

Famelene Ferraz da Silva ___________________________________________________________

45

Jéferson Mendonça de Limas ________________________________________________________

46

Leila Maria Vasquez Beltrão ________________________________________________________

47

Paula Guadanhim Generoso ________________________________________________________

48

Vanderlei de Freitas Júnior __________________________________________________________

