
Tanto nATA Nº 03/2020
1ª REUNIÃO ORDINÁRIA – CONCAMPUS

IFC CAMPUS RIO DO SUL
29/06/2020

Aos vinte e nove dias do mês de junho de dois mil e vinte, às quatorze horas, reuniram-se por
meio  de  webconferência,  com  uso  da  plataforma  google  meet, os  membros  titulares  do
CONCAMPUS  André  Kuhn  Raupp;  Adriano  Becker;  Fabrício  Campos  Masiero;  Flávia
Regina Hoffmann; Geovana Garcia Terra; José Richard Hoffmann; Mara Juliana da Silva;
Mário  Lucio  Roloff;  Rachel  Comachio  Zago;  Ruan  Carlo  Borges  Montibeller;  e  Sigfrid
Fromming; e como convidados Márcio Rampelotti, para a terceira reunião, primeira ordinária
de dois mil e vinte. O Diretor do campus e Presidente do Conselho, André Kuhn Raupp, abriu
a reunião agradecendo a presença dos participantes,  e realizou a apresentação da seguinte
pauta  para  apreciação  e  discussão  pelo  Conselho:  1)  Aprovação  da  ata  anterior  (Ata  nº
02/2020 de 21/05/2020); 02) Alteração do calendário acadêmico – recessos dos dias 20/04 e
12/06;  03)  Turma  do  Curso  de  Agronomia  –  segundo  semestre;  04)  Relato  da  situação
administrativa e operacional do campus; e 5) Assuntos gerais. Deu-se abertura aos membros
para inclusão de novos assuntos na pauta. Foi incluído, pela conselheira GEOVANA, assunto
referente a possibilidade de oferta do Curso Subsequente em Edificações, e assunto referente
a  constituição  de  um  Regimento  Interno  voltada  à  Compra,  Estoque,  Destino  Final  dos
Reagentes e Solventes do campus. A título de informação, o Presidente do Conselho incluiu
assunto  referente  ao  Plano  de  Contingência  do  Instituto  Federal  Catarinense,  e  sobre  o
Sistema de Comando Operacional – SCO. Após passou para os assuntos da pauta, começando
pelo item 1, Aprovação da ata anterior.  Tendo em vista o envio da ata com antecedência
para leitura pelos conselheiros, deliberado pela sua aprovação ou não. Aberto para votação,
alcançou-se 09 (nove) votos a favor da aprovação. Dessa forma, deu-se por aprovada a Ata nº
02/2020 do   CONCAMPUS.   Após, passou-se ao item 2, Alteração do calendário acadêmico
– recessos dos dias 20/04 e 12/06. O Presidente fez breve relato da situação a qual levou as
alterações referentes aos recessos. Destacou que a alteração ocorreu em razão da quantidade
de atividades que alguns docentes possuíam. Continuou explicando que em relação ao recesso
do  dia  20/04/2020,  deu-se  no  intuito  de  que  os  docentes  que  estavam  desenvolvendo
atividades de ensino remotas, pudessem contabilizar e encaminhar suas atividades neste dia,
pois caso houvesse o recesso, as atividades não poderiam serem encaminhadas, assim como o
recesso do dia 12/06/2020, que também seguiu a ideia de continuidade do encaminhamento
das  atividades  remotas,  pelos  docentes  que  têm  suas  aulas  previstas  nestas  datas.
Posteriormente,  abriu-se a  palavra para manifestação  dos conselheiros,  sendo manifestado
pelo  Conselheiro  SIGFRID  que  esta  foi  uma  decisão  acertada.  A  Conselheira  RACHEL
manifestou  compreensão  sobre  a  decisão.  O  Conselheiro  FABRÍCIO  manifestou
concordância  com  a  manifestação  do  Conselheiro  SIGFRID.  Não  havendo  mais
manifestações, abriu-se para votação, sendo: Voto 1: Aprovação da Alteração do Calendário;
Voto 2: Não Aprovação; e Voto 3 Abstenção. Feita a votação, alcançou-se o quantitativo de
10 (dez) votos a favor da alteração, sendo desta forma,  aprovada a alteração do calendário.
Após,  passou-se  ao  item  3,  Turma  do  Curso  de  Agronomia  –  Segundo  Semestre.  O
Conselheiro SIGFRID levantou questionamento sobre a forma de ingresso dos alunos que
iniciariam  no  segundo  semestre  de  2020.  Em  resposta,  foi  informado  ao  Conselheiro
SIGFRID, pelo Presidente do Conselho, que alguns parâmetros  objetivos sobre a questão,
foram definidas e consolidadas no Comitê de Crise e CONSEPE. O Conselheiro MÁRIO, do
DEPE,  contextualizou  que  a  Gestão  está  dando  os  encaminhamentos  orientados  pelo
CONSEPE. No momento, a orientação é a continuidade das Atividades de Ensino Remotas
até  dia  10/07/2020;  e  que  será  mantido  o  Recesso  Acadêmico.  Especificamente,  sobre  o
retorno no segundo semestre, foi informado que não há uma data certa de retorno, mas que
existe uma série de grupos de trabalho que estão trabalhando em várias frentes, e uma delas é
o ‘POP Atividades Escolares’. O POP é o Plano de Operação Padrão, o qual é um documento
que norteia várias ações que precisam serem tomadas no campus, desde a infraestrutura até
servidores, para preparar o retorno das atividades escolares de forma gradual. Ao todo são 05
(cinco) etapas de retomadas, e em relação a turma de Agronomia especificamente, é para sair
em agosto um Edital de vagas não Ocupadas, para preenchimento de, aproximadamente, 08
(oito)  vagas,  e  esta  seleção  acontecerá  toda  de  forma  online,  e  quando  tivermos  um
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posicionamento sobre o retorno das atividades presenciais, os documentos desta seleção serão
entregues. Já quanto a efetividade desta turma começar, como a Reitoria, se está planejando o
retorno  após  o  encerramento  do  1º  (primeiro)  semestre  de  2020.  Hoje  não  têm
especificamente uma data certa. Mas não seria Agosto/2020, pois independente da forma de
retorno (remoto, presencial ou híbrido), precisamos primeiramente encerrar o 1º (primeiro)
semestre, para depois começar a turma de Agronomia que iniciaria no 2º (segundo) semestre
de 2020. Feita a exposição pelo Conselheiro MÁRIO, o Presidente destacou/alertou que, no
momento, não há uma data de início de segundo semestre letivo, e por consequência, do início
da turma nova (ingressantes). Mas o ingresso só acontecerá após encerrada as disciplinas e
atividades inerentes ao 1º (primeiro) semestre letivo. Dando sequência, passou-se ao item 4,
Relato da situação administrativa e operacional do campus. As falas iniciaram-se com o
Conselheiro Adriano/DAP, o qual expôs, entre outros assuntos, sobre orçamento, informando
que foi recebido o último lote que faltava para fechar os 59% (cinquenta e nove por cento)
que eram previstos  na LOA, e ficaram faltando 20% (vinte por  cento)  do custeio.  Dessa
forma,  procedeu-se  as  notas  de  empenho  das  despesas  fixas,  água,  luz,  telefone  e
principalmente  terceirização  por  mais  02  (dois)  meses,  e  dessa  forma,  ficamos  com  as
despesas fixas empenhada até outubro/2020. Quanto as compras,  neste último mês, foram
encaminhados diversos processos, principalmente para a Coordenação de Produção, referente
a agrotóxicos, insumos veterinários, ração, e alguns processos que vieram do DIP, referente a
água, como bomba de cloro, cloro, reagentes, e agora por último uma contratação de uma
empresa para avaliar o poço artesiano, dentre outras coisas. Foi comentado também, sobre a
reavaliação de bens, sendo informado que até o momento tem-se 70% (setenta por cento) dos
orçamentos prontos, e a previsão de término, é para daqui mais 01 (um) mês. Quanto as bolsas
e  auxílios,  estas  foram  todas  mantidas  e  pagas  Quanto  aos  terceirizados,  não  houve
diminuição  dos  postos  de  trabalho.  Que  existe  um  quantitativo  de  51  (cinquenta  e  um)
terceirizados. Destes 51 (cinquenta e um) colaboradores, 07 (sete) estão afastados. 03 (três)
por se enquadrarem no grupo de risco, e 04 (quatro) por não ter nenhuma função que, neste
momento de pandemia, eles poderiam realizar dentro do campus. Também foi comentado que
está  sendo negociado  com as  empresas,  o  pagamento  das  verbas  indenizatórias,  (auxílio-
alimentação e vale-transporte),  em relação aos serviços não prestados.  Após foi passada a
palavra ao Conselheiro Mário/DEPE, o qual  pontuou algumas atividades  que estão sendo
realizadas pelo RACI, destacando a emissão dos certificados do ENCCEJA e os trabalhos
realizados na elaboração do Edital de Vagas não Ocupadas da Agronomia, na sistematização
deste edital, e o atendimento agora  via whatsapp,  por meio de número de telefone fixo da
secretaria. Após comentou sobre a PESQUISA E INOVAÇÃO, destacando que haverá uma
reunião para conversarem sobre a FETEC. Após comentou sobre o lançamento de um edital
para desenvolvimento de softwares de forma geral dentro do IFC, e destacou a submissão do
primeiro projeto, para ser submetido à Fundação da Universidade Federal de Santa Catarina
(FAPEU),  que  faz  a  articulação  entre  Público–Privado  e/ou  Público–Publico,  projeto  do
Professor Oscar, na área da cebola. Comentou também sobre o trabalho na formalização da
revista na área agrária e tecnologia do campo. Já o SISAE está trabalhando na busca dos
nossos estudantes, para saber como eles estão, e fazendo vistas com entrega de doações a
famílias de alunos necessitados. Também está realizando atendimento via whatsapp por meio
do  telefone  fixo  do  setor,  e  comentou  sobre  a  desocupação  total  dos  alojamentos,  para
adequação dos alojamentos, visando a retomada da presencialidade. Quanto a EXTENSÃO,
destacou a busca de espaço físico para ceder à Empresa Júnior. Falou sobre os estágios nas
licenciaturas,  as  quais  acontecem  nas  instituições  privadas,  e  nas  públicas  não.  Sobre  o
ENSINO, informou que aconteceu uma reunião virtual com os pais e responsáveis dos alunos
do 2º (segundo) e 3º (terceiro) ano, para informá-los e orientá-los sobre a atual situação das
aulas,  e  informou  que  as  atividades  de  ensino,  independente  de  quando  voltarem,
provavelmente seguirão na forma híbrida.  Após,  passou-se ao Márcio/DIP,  o qual  iniciou
informando as obras de pavimentações, as quais foram deliberadas em reunião anterior, após
informou sobre a elaboração do laudo da NR10 que está sendo feita para regularização da
parte elétrica das nossas 03 (três) unidades. Após foi exposto sobre a conclusão das reforma e
substituição dos telhados das residências, e informou que o telhado da Agronomia está quase
pronto, e que após será passado pela Carpintaria e depois Mecanização para refazer alguns
telhados que apresentaram problema, e que posteriormente será direcionando atenção ao lado
das Zootecnias. Após comentou sobre as Usinas Fotovoltaicas que serão instaladas na SEDE e
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na UT, destacando que o projeto já foi apresentado na CELESC para avaliação. Informou que
será realizada, na horta, uma reforma na estufa de produção de mudas. Será modificada a
estrutura,  realizada  uma  pintura,  substituição  das  partes  enferrujadas  e  das  bancadas  de
madeira. Serão colocadas cortinas móveis e alçapão para controlar melhor a temperatura. A
horta  terá uma casa  de vegetação  e  um sistema de  hidroponia  no retorno  das  atividades.
Informou  ainda  sobre  a  melhoria  no  sistema  de  segurança  monitorada,  com instalação  e
realocação de algumas câmeras para segurança das pessoas e ambientes. Na Agricultura III,
na área do Professor  Clenilso, tem um galpão com a estrutura comprometida,  e a ideia  é
realizar uma reunião na próxima quarta-feira, e definir por uma reforma no galpão. Informou
ainda  sobre  a  manutenção  dos  pomares.  Criação  de  um  sistema  de  gestão  por  meio  de
aplicativos para as UEPs para realizar o controle das despesas,  e  das  ações  nas Unidades
Educativa de Produção. Renovação do convênio com o PAMPLONA, uma parceria com a
suinocultura através de instalações e parte genética. Manejo correto dos dejetos da Zootecnia
III e Laticínios por meio das nossas lagoas de decantação. Estudo de viabilidade do sistema de
esgoto,  entre  outros  assuntos.  5)  Assuntos  gerais. Após,  o  Presidente  do  Conselho  deu
sequência  a  reunião  explicando  sobre  o  Plano  de  Contingência  do  Instituto  Federal
Catarinense. Informou  que  o  plano  visa  orientar/disciplinar  o  retorno  das  atividades
presenciais dos estudantes e servidores. Que o plano remete a criação do Sistema de Comando
Operacional  – SCO, dentro do  campus,  o qual  já  foi  criado.  Após o presidente  passou a
informar  sobre  os  objetivos  do  SCO,  e  o  que  foi  feito  até  o  momento.  O  Conselheiro
FABRÍCIO manifestou importância em um planejamento voltado a higienização das mãos, no
retorno  das  atividades  presenciais.  O Presidente  manifestou  pertinência  ao  colocado  pelo
Conselheiro FABRÍCIO, e aproveitou para informar que referido planejamento está sendo
trabalhado pelo SCO, assim como apresentou algumas ideias que estão sendo pensadas. O
Conselheiro FABRÍCIO fez novo questionamento referente as atividades de ensino remotas,
voltados  ao  ensino  superior,  em relação  a  carga  horária.  Se ele  guardaria  parte  da carga
horária  para  ser  utilizada  em  aula  prática,  quando  ocorrer  o  retorno  das  atividades,  ou
viabiliza mais atividade remota, sendo que a carga horária já está bem comprometida. Em
resposta,  o  DEPE/Mário informou que a ideia  é  a continuidade da oferta  da atividade de
ensino remota, cabendo ao docente, a avaliação de até onde ele pode ir na utilização da carga
horária. Após, passou-se aos assuntos apresentados pela Conselheira GEOVANA, iniciando
pela possibilidade de oferta do Curso Subsequente em Edificações, após exposição do assunto
pela conselheira, foi aberto para discussão e sugestões dos de mais conselheiros. Deliberou-se
de  que,  por  momento,  se  faria  uma  discussão  mais  geral  sobre  o  assunto,  e  que
posteriormente, seriam dados direcionado mais concretos sobre a possibilidade de oferta do
curso. Após, passou-se ao assunto referente a constituição de um Regimento Interno voltada à
Compra, Estoque, Destino Final dos Reagentes e Solventes do   campus.   Voltada a palavra à
Conselheira GEOVANA, esta expôs os motivos voltadas a criação do regimento, pondo seu
nome a disposição, junto com a técnica PAULA, para criação do Regimento. Aberto para
diálogo, ficou acordado pela criação de um grupo destinado a elaboração do regimento, por
meio de encaminhamento iniciado pela Gestão do campus. Dando sequência, foi questionado
pelo Conselheiro JOSÉ, sobre o uso dos carros oficiais. Em resposta, o Presidente informou
que os carros  oficiais só poderão ser  usados em situações específicas.  Contudo, caso haja
alguma situação específica, que esta situação seja encaminhada a gestão do campus, para que
possa ser  dado andamentos/procedimentos  necessários  ao caso.  Após o Conselheiro JOSÉ
questionou sobre uma situação voltada ao almoço no Instituto.  Em resposta,  o Presidente
informou que provavelmente o questionamento faz referência ao almoço na Unidade Urbana,
e caso seja isso, o espaço de almoço e refeições da Unidade Urbana é um espaço limitado em
relação  a  tamanho  e  estrutura,  motivo  pelo  qual,  as  refeições  são  servidos  apenas  aos
estudantes.  Contudo,  estamos  aberto  à  maiores  informações  e/ou  discussões.  Nada  mais
havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião às 16h14min, e eu, William Leôncio Wrubel,
secretário deste conselho, lavro a presente ata que será lida e, após aprovada, assinada por
mim e pelo Presidente deste Conselho.
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* Original assinada e arquivada no Gabinete.


