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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense – Câmpus Araquari
ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO DO CONCAMPUS DO ANO DE 2014
No primeiro dia do mês de abril de dois mil e catorze, às quinze horas, reuniu-se, no auditório do
câmpus Araquari, o Conselho do Câmpus – CONCAMPUS. Estavam presentes os seguintes
conselheiros: o diretor-geral e presidente do conselho, Jonas Cunha Espíndola; o diretor de
Administração e Planejamento, Felipe Pereira Canever; a diretora de Desenvolvimento do Ensino,
Josefa Surek de Souza de Oliveira; os representantes dos docentes, André Luís Fachini de Souza e Ana
Cláudia Ferreira, e o suplente Rafael Carlos Eloy Dias; os representantes dos técnicos administrativos,
Sidnei Skarbek e Daniel Paulo Damin Ferro, e a suplente Maika Janine Lazzaris; o representante
suplente dos discentes Filipe Antunes da Silva; o representante de pais de alunos, José Ênio da Silva
Perelló, e a suplente Marilda Coelho; e o representante dos egressos, Luciano Mendes da Silva. Os
demais membros não compareceram e não enviaram justificativa prévia. Os itens da pauta eram: 1.
Apresentação das atribuições do CONCAMPUS e o que se espera de sua ação (Regulamento); 2.
Apresentação dos gastos e investimentos do câmpus para 2014, de forma resumida; 3. Carga horária
para coordenadores de cursos superiores; 4. Critérios para escolha dos servidores contemplados com o
pedido de afastamento integral para curso de capacitação; 5. Edital de apoio a servidores para
participação em eventos, mediante concessão de diárias. 6. Estabelecimento de calendário para as
próximas reuniões. O presidente iniciou dando boas vindas aos conselheiros. Item 1. Jonas procedeu
com a leitura do Art. 15 do Regimento do Conselho de Câmpus, aprovado pela Resolução nº 34 –
CONSUPER/2012, que trata das atribuições do CONCAMPUS. Cópias da resolução haviam sido
enviada por e-mail aos conselheiros e mais algumas foram distribuídas na reunião. Item 2. O Diretor
de Administração e Planejamento apresentou uma planilha contendo a previsão de gastos e
investimentos do câmpus para 2014. A projeção apresenta um déficit de aproximadamente quinhentos
mil reais para o câmpus, por isso destacou-se que será necessário reduzir custos e buscar recursos
externos para que seja mantido o equilíbrio financeiro. Foi questionada a quantidade de recursos
investidos com compra de ração para animais e a possibilidade redução dessas despesas. Explicou-se
que um convênio entre o câmpus e a Cooperativa dos Alunos da Escola Agrícola Senador Carlos Gomes
de Oliveira – COOPERCASGO deve reduzir este custo, pois a cooperativa passará a operar algumas
Unidades de Ensino e Aprendizagem – UEA. Felipe disponibilizará a planilha aos conselheiros, mas
esclareceu que os valores são atualizados mensalmente. Item 3. Sobre a carga horária para
coordenadores de cursos, decidiu-se que o assunto pode ser discutido internamente entre Direção de
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Ensino e coordenadores. Item 4. Sobre os critérios para escolha dos servidores contemplados com o
pedido de afastamento integral para curso de capacitação, esclareceu-se que são baseados nas
resoluções do Conselho Superior – CONSUPER, e que seria melhor discutir as propostas de alteração
junto às bases e aos representantes das categorias no CONSUPER, e após a elaboração de um
documento, este poderia ser apresentado ao CONCAMPUS para solicitação de apoio. Item 5. Havia
sido enviada por e-mail uma minuta de edital para apoio à participação em eventos científicos e de
formação. A criação do documento visa dar mais transparência ao procedimento de aprovação de
pedidos de diárias para participação nesses tipos de eventos. A minuta foi elaborada pelos
coordenadores de Pesquisa e de Extensão, com colaboração da Diretora de Desenvolvimento do
Ensino. A conselheira Ana Cláudia apresentou alguns apontamentos e sugestões de alteração no
documento. Como não houve consenso sobre a manutenção ou alteração do texto, decidiu-se por criar
uma comissão para discutir melhor a proposta e apresentá-la para votação em uma reunião
extraordinária. A comissão será formada pela Diretora de Desenvolvimento do Ensino, coordenadores de
Pesquisa e de Extensão e da conselheira Ana Cláudia. Perguntados, nenhum dos técnicos
administrativos presentes manifestou interesse em compor a comissão. Item 6. Sobre as datas para os
próximos encontros, decidiu-se que serão realizadas mais três reuniões ordinárias no ano, uma no
primeiro semestre e duas no segundo, e que reuniões extraordinárias serão convocadas se necessário.
A próxima reunião ordinária ficou marcada para a segunda quinzena de junho, com data ainda a ser
definida. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada. Eu, Otavio Patrício Netto, lavrei esta ata,
que seguirá assinada por mim e pelos demais presentes.
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