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Terceira Reunião Ordinária do Conselho de Campus – CONCAMPUS
1

Em quatro de dezembro de dois mil e dezessete, às treze horas e trinta minutos, realizou-se na Sala

2

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

3

Sombrio a terceira sessão ordinária do Conselho de Campus (CONCAMPUS). A reunião foi

4

presidida pela Presidente do CONCAMPUS Elizete Maria Possamai Ribeiro que cumprimentou a

5

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

6

apresentação, discussão, votação e decisão pela aprovação ou não da Resolução CONCAMPUS Nº

7

02 de 2017, que aprova o calendário letivo para 2018 do IFC – Campus Avançado Sombrio. A

8

Presidente passou a palavra para a Servidora e membro deste conselho Ana Maria de Moraes

9

para prestar os esclarecimentos necessários sobre o assunto. A Conselheira Ana fez um breve relato

10

com relação as orientações vindas da Reitoria sobre o calendário 2018. Sugeriu que os dias 01 e

11

02/02/2018 sejam compensados na reunião de pais ou ainda nos sábados letivos. Nos dias 05, 06 e

12

07/02/2018 as aulas serão apenas no período da manhã. O calendário foi apreciado em votação e

13

aprovado por unanimidade. A Presidente Elizete apresentou os últimos assuntos da pauta: Os

14

processos de estágio dos Servidores processo nº 23354.001451/2015-44 referente ao estágio

15

probatório do (a) Servidor (a) Matheus Lorenzato Braga, processo nº 23354.000073/2017-43

16

referente ao estágio probatório do (a) Servidor (a) Robson Diemes dos Santos e processo nº

17

23354.001449/2015-75 referente ao estágio probatório do (a) Servidor (a) Victor Martins de Sousa.

18

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

19

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

20

do estágio probatório seguiu os trâmites conforme a Resolução Ad Referendum nº

21

008/2010/Conselho Superior/15/06/2010, e este conselho não vislumbra motivos para ser contra o

22

parecer da comissão avaliativa. Nada mais havendo a tratar, a Presidente do CONCAMPUS,

23

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

24

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

25

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

26

Ana Maria de Moraes ______________________________________________________________

27

Diego Monsani ___________________________________________________________________

28

Elizete Maria Possamai Ribeiro ______________________________________________________

29

Famelene Ferraz da Silva ___________________________________________________________

30

Janete Rodrigues Bondan ___________________________________________________________

31

Jean Carlos de Souza Teixeira _______________________________________________________

32

Jéferson Mendonça de Limas ________________________________________________________

33

Leila Maria Vasquez Beltrão________________________________________________________

34

Vanderlei de Freitas Júnior __________________________________________________________

35

Vanessa Dias Espindola ____________________________________________________________

