Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense – Câmpus Rio do Sul

ATA nº 01- Reunião do CONCAMPUS
Local: Sala de Reuniões da Sede

Data: 07/05/2014

Início: 14 h

Término: 18h

PARTICIPANTES: Convocados / presentes: Oscar Emilio Ludtke Hartmann, Tiago Boechel, Marco
Antônio Imhof, Fernando Francisco Dilmann Pajara, Adriano Becker, Jorge Luís Araújo dos Santos,
Judite Feliponi.
PAUTA PREVISTA PARA REUNIÃO:
1 - Aprovação da Ata nº 08 de 20/11/2013;
2 - Recomendações ad-referendum nº 006/2013 e nº 007/2013;
3 – Eleição CONCAMPUS;
4 - Projeto Pós graduação em nível de especialização área de informática (Prof. Juliano);
5 - Projeto de transformação curso de Eletroeletrônica modalidade integrado;
6 – PDI 2009;
7 – PDI 2014;
8 - Planejamento Estratégico do IFC - Apresentação da Missão, Visão e Valores;
9 - REGIMENTO INTERNO DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE PROJETOS DE PESQUISA –
CAPP (em anexo);
10 – Prestação de contas PRONATEC;
OBS: Após a reunião Visitação ao Bloco II da U.U.

DESENVOLVIMENTO:
Abertura dia 07/05/2014: Aos sete dias do mês de maio de dois mil e quatorze as quatorze horas reuniramse na sala de reuniões da sede do Instituto Federal Catarinense - Câmpus Rio do Sul, o Presidente do
Conselho o Sr. Oscar Emílio Ludtke Harthmann, Tiago Boechel, Marco Antônio Imhof, Fernando Francisco
Dilmann Pajara, Adriano Becker, Jorge Luís Araújo dos Santos; Judite Feliponi, para tratarem dos assuntos
relativos à convocação feita por via eletrônica com a seguinte pauta: 1 - Aprovação da Ata nº 08 de
20/11/2013; 2 - Recomendações ad referendum nº 006/2013 e nº 007/2013; 3 – Eleição CONCAMPUS; 4 Projeto Pós graduação em nível de especialização área de informática (Prof. Juliano); 5 - Projeto de
transformação curso de Eletroeletrônica modalidade integrado; 6 – PDI 2009; 7 – PDI 2014; 8 Planejamento Estratégico do IFC - Apresentação da Missão, Visão e Valores; 9 - Regimento Interno da
Comissão de Avaliação de Projetos de Pesquisa – CAPP (em anexo); 10 – Prestação de contas
PRONATEC. No horário previsto, o Presidente do Conselho deu início à reunião cumprimentando a todos
os presentes e informando que, a convite do Presidente, o Sr. André Munzlinger irá secretariar a reunião.
Feita a justificativa dos membros ausentes, o Presidente informa aos Conselheiros sobre a solicitação para
estudo dispensa do professor Gilmar Paulinho Triches e também do professor Moacir Gubert Tavares para
Doutorado. Dando sequencia foram apreciados os itens: 1 - Aprovação da Ata nº 08 de 20/11/2013, a qual
foi aprovada por unanimidade e assinada pelos membros presentes. 2 – Recomendação Ad-referendum nº
006/2013 (Regulamento das Bibliotecas) e nº 007/2013 (Projeto Pedagógico do Curso Técnico em
Agroecologia Integrado): O conselheiro Tiago Boechel faz a exposição do item em questão, e o
conselheiro Fernando Pajara solicita que o Art. 34 do Regulamento da Biblioteca, seja reformulado para que
fique mais claro quem pode tomar a iniciativa de aplicar a medida aos usuários que não respeitam as
normas. O referido conselheiro solicitou ainda que seja corrigido o caput do Art. 34, alterando onde lê-se
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Art. 31 leia-se Art. 33; Foi discutido o Projeto Pedagógico do Curso Técnico de Agroecologia Integrado, o
qual já foi aprovado pelo Consuper. 3 – Eleição CONCAMPUS: Foram apresentados os nomes para
compor a comissão eleitoral do Concampus, sendo essa comissão aprovada pelos membros. Foi sugerida
que a eleição ocorra no dia 27 de maio de 2014, 30 (trinta dias) antes do encerramento do mandato do atual
conselho; 4 – Projeto de Pós-Graduação em nível de especialização na área de informática: O
conselheiro Tiago Boechel, na qualidade de Diretor de Ensino, apresentou o projeto de especialização que
vai acontecer em parceria com o Câmpus de Blumenau. O projeto já foi aprovado pelo Consuper e terá 04
(quatro) edições, sendo Rio do Sul responsável por 04 (quatro) disciplinas em cada edição do curso. Já
existem docentes interessados em ministrar as aulas e seria a primeira pós-graduação do Câmpus. Após as
discussões dos conselheiros foi recomendada a continuidade dos trabalhos para ser ofertado no segundo
semestre de 2014 ou no início de 2015. Após a entrega e análise do PPC o projeto será novamente apreciado
no Concampus. 5 – Projeto de transformação do Curso de Eletroeletrônica modalidade integrado:
Nesse ponto o Prof. Renon explicou e apresentou o Estudo de Viabilidade da migração do curso Técnico de
Eletroeletrônica de subsequente para integrado ao Ensino Médio, justificando o projeto pela baixa procura e
pela baixa eficiência, e mostrando que esta foi a solução encontrada para a integração do curso com o
Ensino Médio; A comissão também sugere a alteração da linha do curso, sendo sua nova nomenclatura, por
sugestão dos empresários e com a análise do mercado, como Automação Industrial. O Prof. Renon também
apresentou a infraestrutura disponível e as demandas que seriam necessárias para ativação do mesmo,
divididos em três anos. O Diretor de Ensino Tiago Boechel salientou da preocupação com a infraestrutura e
dos professores da Educação Básica, porém salientou que é importante a discussão e o projeto está bem
justificado. A utilização dos laboratórios compartilhados, segundo Tiago, é um dos pontos positivos e vai
atender os demais cursos, como Física, Matemática, Agronomia e o Técnico em Agropecuária. Os
conselheiros fizeram questionamentos e discutiram sobre o Estudo de Viabilidade os quais foram
respondidos prontamente pelos Prof. Renon. Os conselheiros foram favoráveis a continuidade do projeto do
curso, porém, com uma atenção ao atendimento as necessidades básicas do ensino médio, como a falta de
espaço para educação física, refeitório, segurança, servidores, laboratórios e demais que sejam necessárias.
Por sugestão dos conselheiros foi sugerido o envio ao Reitor de uma solicitação de novos códigos de vagas
para Técnicos Administrativos devido as demandas da Unidade Urbana e pelo Câmpus possuir vários
técnicos cedidos e afastados. 6 – PDI 2009; 7 – PDI 2014; 8 – Planejamento Estratégico do IFC –
Apresentação da Missão, Visão e Valores: O presidente do Conselho, Oscar Harthmann, apresentou os
itens 6, 7 e 8, onde de forma sucinta mostrou as orientações e documentos referentes aos assuntos
relacionados, também comentou sobre as sugestões de novos cursos para serem adicionados no PDI de 2014
-2018 do Câmpus Rio do Sul e salientou que as sugestões deverão ser discutidas e apresentadas até julho de
2014. 9 – Regimento Interno da Comissão de Avaliação de Projetos de Pesquisa – CAPP: A Professora
Isabel, Coordenadora de Pesquisa do Câmpus, fez a apresentação do Regimento Interno dos Comitês de
Avaliação de Pesquisa que foi originado do documento já construído e aprovado na Reitoria. Após as
alterações sugeridas pelos conselheiros, o mesmo foi discutido e aprovado pelo Concampus. 10 –
Prestação de Contas do Pronatec: O Coordenador Adjunto do Pronatec, André Munzlinger - como forma
de prestação de contas - fez uma apresentação e repassou aos conselheiros os valores recebidos e utilizados
em 2013 e a previsão orçamentária de 2014, bem como os cursos FIC´s que estão planejados para esse ano.
O Conselheiro Adriano solicitou esclarecimentos sobre a não realização de um evento específico aos
Técnicos Administrativos, assim como foi realizado aos professores no início do ano letivo. A direção se
comprometeu em viabilizar um momento de capacitação para os TAE´s. O Conselheiro Jorge solicitou
esclarecimento sobre as 06 (seis) horas e pediu para que seja feita uma avaliação dos setores que estão
funcionando na flexibilização. Também solicitou a criação de um síndico nas casas funcionais e comentou
sobre alguns problemas que acontecem na vila dos servidores, bem como uma melhor sinalização de
trânsito no interior do IFC. O conselheiro Fernando Pajara pediu a palavra e comentou sobre o uso do
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uniforme. Em sua opinião a cobrança do uniforme deveria ser mais rigorosa. Em relação a Estrada do
Redentor, solicita o envio de um ofício ao Município solicitando a implantação de uma camada de asfalto
frio nas curvas da serra, isso seria mais barato e poderia ser implantado rapidamente. O referido Conselheiro
também questionou o uso das moradias funcionais e solicitou explicações sobre a ocupação de algumas
delas. Comentou ainda sobre a contrapartida dada pelos servidores que moram na vila residencial à
instituição. O presidente do Conselho e Diretor Geral, Oscar Harthmann respondeu os questionamentos
feitos. Não tendo mais nada a discutir, o Presidente encerrou a sessão e eu, André Munzlinger, às 18
(dezoito) horas, secretário da presente reunião ordinária, finalizo a presente ata que será assinada por todos
os conselheiros presentes. Rio do Sul, 07 de maio de 2014.
AÇÕES APÓS A REUNIÃO:
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