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Aos dezenove dias do mês de março de dois mil e dezoito, às quatorze horas, reuniram-se na Sala 

de Reuniões do Instituto Federal Catarinense – campus Rio do Sul, Unidade Sede, membros da APP 

do IFC Rio do Sul (Daniel Schwambach, Oscar Emilio L. Harthmann, Irlei Brandl Tiscoski Da 

Silva, Thisa Barcellos Benfatto, Sarita Martins Camina Reinicke) Coordenação de Assistência ao 

Educando  (Sergio Campestrini) e representantes de alunos dos 3º anos (Greci Kelly Reif, Iara 

Fernanda Bruda Sens). 

Professor Daniel inicia a reunião agradecendo a presença dos participantes e comenta sobre o 

funcionamento das catracas nos alojamentos. Segundo informações do setor de TI (informática) 

estas já estão funcionais dependendo somente de alguns ajustes para controle de entrada e saída dos 

alunos no local. 

A servidora Irlei apresenta planilha com o descritivo de recursos da APP, bem como uma descrição 

detalhada dos valores gastos e em caixa.  Apresentou também os valores de cada Unidade (Sede e 

Urbana) bem como sinalizou que nos próximos dias estaria finalizando as planilhas de controle de 

contribuição por aluno.  

A palavra foi dada as alunas Greci e Iara (3º B) que apresentaram a proposta de auxiliarem na 

Feijoada do IFC 2018, ficando responsáveis pela venda do bilhetes e auxilio a cozinha no dia do 

evento (26/05 – entrega de boletins). Ficou definido o valor de R$ 15,00 por bilhete (alunos do IFC 

não pagam), sendo deste valor, R$ 5,00 destinados ao IFC, R$ 3,33 destinados a comissão de 

formatura e os R$ 6,66 restantes, para a APP. A intenção é vender no mínimo 600 almoços para 

este dia. Deverá ser descontado o valor da confecção dos bilhetes (Rogério ficou a cargo disso) e 

aproximadamente R$ 500,00 para o pagamento de servidores terceirizados.  

Daniel apresentou a cobrança de alguns pais sobre o funcionamento do internato nos finais de 

semana. Em conversa com a Direção se mantém a decisão em função de vários fatores, 

principalmente financeiros e de pessoal. Daniel ficou de verificar se há possibilidade de acolher 

alguns alunos nos finais de semana, na Obra Kolping.  

Discutiu-se também a ideia de fazer uma ação entre amigos, visando recursos para as atividades 

artísticas, no valor de R$ 2,00 por número, e sorteio para 15/09. Como prêmios: 1º prêmio um 

notebook; 2º um celular; 3º uma ovelha; 4º um suíno; 5º uma vaca de madeira com regulagens (para 

laço); 6º um kit de beleza (secador, prancha para chapinha, babyliss); 7º quadro. Os prêmios 1, 2 e 7 

ficaram a cargo de Daniel conseguir para a próxima semana. Os demais Rogério já conseguiu.  

Irlei comentou sobre a necessidade de um kit de primeiros socorros, contento principalmente itens 

de primeira necessidade para curativos, medição de pressão e temperatura. Thisa comentou que irá 

providenciar os orçamentos.  

Levou-se para reunião o pedido de fazer uma cerca viva entre os alojamentos masculinos e 

femininos. Há uma promessa de Direção em resolver o problema. Ainda sem prazo para resolução. 

Irlei comentou que foi regularizada a situação nas farmácias, restringindo a permissão de compra de 

medicamentos por somente alguns servidores.  

O servidor Sérgio mencionou da necessidade de cozinhas nos alojamentos, informando que para o 

alojamento feminino (caminho para o setor de Agroecologia/Quadras) já estão trabalhando na 

reforma de um espaço, e para o alojamento masculino/feminino, o projeto de construção em vias de 

ser finalizado. Daniel comentou de incluir o pedido na pauta de prioridades de investimentos. 

Sergio solicitou que fosse providenciada “carta” de apoio por parte da APP, como forma de 

pressionar a Direção. Sergio também menciona que haverá necessidade de auxilio para compra dos 

eletrodomésticos (micro-ondas, forno elétrico, fogão a gás). 

Mencionou-se sobre os casos de depredação de patrimônio público ocorrida nos alojamentos, e 

decidiu-se por divulgar algumas imagens no grupo do whatsapp da APP, a fim de 

sensibilizar/informar os pais sobre o ocorrido.  

Como pauta para a próxima reunião, ficou definido discutir sobre a proposta de Multidão de 

limpeza/construção levantada pelos pais na ultima reunião.  

Cronograma das próximas reuniões: 23/04 – Unidade Urbana – 19h 

     21/05 – Sede – 14h  


