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ATA DA SEGUNDA REUNIÃO DO CONCAMPUS DO ANO DE 2014
Aos dezesseis dias do mês de maio de dois mil e catorze, às treze horas e trinta minutos, 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 Substituto, Eleutério Jubanski; 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
discente Emanoel Matos e o suplente Filipe Antunes da Silva; a representante suplente de pais de
alunos Marilda Coelho; e o representante dos egressos, Luciano Mendes da Silva. O representante de
pais de alunos, José Enio da Silva Perelló, enviou e-mail justificando sua ausência. Os demais membros
não compareceram e não encaminharam justificativa. Os itens da pauta eram: 1. Apresentação do
Relatório da Comissão Local de Avaliação (CLA). Relatoria: Presidente da comissão, Prof. Nelson Zang;
2. Apreciação do Regimento Interno do Comitê de Extensão. Relatoria: Coordenador de Extensão, Prof.
Artur de Lima Preto; 3. Apreciação do Edital de Apoio a Participação em Eventos. Relatoria: Membro da
comissão designada, Prof. André Luis Fachini de Souza; 4. Plano de Desenvolvimento Institucional
2014-2018. Relatoria: Articulador do PDI no câmpus, Prof. André Luis Fachini de Souza; 5.
Apresentação do Programa de Mestrado Profissional em Sanidade e Produção Animal do IFC. Relatoria:
Prof. Ivan Bianchi; 6. Apreciação dos projetos de cursos FICs do Pronatec. Relatoria: Coordenador
adjunto do Pronatec, Prof. Emerson Rivelino Cidral. O presidente iniciou dando boas vindas aos
conselheiros. A seguir, iniciou-se a discussão da pauta. Item 1. O presidente da Comissão Local de
Avaliação, professor Nelson Zang, fez uma breve explanação sobre o relatório da CPA, destacando a
importância da avaliação institucional e do conhecimento das informações pela comunidade, e falou
sobre os procedimentos de coletas de dados. Informou que o relatório completo ficará disponível no site
do câmpus, no menu 'Institucional', submenu 'Comissão Própria de Avaliação'. Item 2. O Coordenador
de Extensão do câmpus, professor Artur de Lima Preto, expôs a proposta de regimento interno do
comitê de extensão do câmpus. Falou da importância de haver um comitê para tratar do assuntos
relacionados a área e destacou os capítulos do regimento que tratam da natureza, da finalidade e da
composição do comitê. Sobre a composição, foi sugerida uma alteração ao texto, no seu artigo sexto. O
original versava, "§1º - A composição do COMEX-IFC/Araquari será assim disposta: [...] um (1) docente
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representante dos colegiados dos cursos superiores do IFC/Araquari, um (1) docente representante dos
colegiados dos cursos técnicos/médio técnicos do IFC/Araquari" e os docentes representantes seriam
escolhidos pelos seus pares, de acordo e a critério dos respectivos presidentes de colegiados. Após a
alteração, passou a versar: “"§1º - A composição do COMEX-IFC/Araquari será assim disposta: [...]
um (1) docente representante dos cursos superiores do IFC/Araquari, um (1) docente representante
dos cursos técnicos/médio técnicos do IFC/Araquari" e os docentes representantes serão escolhidos
pelos seus pares, de acordo e a critério das respectivas coordenações de curso. Colocado em votação,
o regimento foi aprovado com as alterações apresentadas. Item 3. O professor André Luis Fachini de
Souza apresentou o edital de apoio à participação em eventos, com as alterações propostas pela
comissão designada na reunião anterior. Foi proposta uma alteração no texto quanto às prestações de
contas, reduzindo de sete para dois dias após o fim da viagem o prazo para que o servidor apresente a
documentação necessária. Também foi apontada a necessidade de atualizar os valores apontados.
Inicialmente o valor disponibilizado pela gestão era de R$50.000 (cinquenta mil reais), divididos entre as
três modalidades de participação em eventos previstas. No entanto, antes do lançamento do edital já
haviam sido aprovadas viagens para este fim, sendo necessário descontar desse valor os recursos já
empregados. Colocado em votação, o edital foi aprovado com as alterações apresentadas. Item 4. O
professor André Luis Fachini de Souza falou sobre o processo de criação do novo Plano de
Desenvolvimento Institucional do IFC. Explicou que existe uma comissão central formada pela reitor,
pró-reitores, diretores-gerais do câmpus e articuladores, e que cabe aos articuladores organizar as
discussões nos câmpus, através de subcomissões. Apresentou os nomes que compõem a subcomissão
de Araquari e explicou que as discussões tem acontecido por estágios. Apresentou o que já foi feito pela
subcomissão, como o levantamento de informações sobre a região de Araquari, a definição dos eixos
tecnológicos do câmpus e as propostas de novos cursos a serem abertos até o ano de 2018 (dois mil e
dezoito). Falou também sobre a evolução do número de docentes e discentes do câmpus desde a
criação do IFC em 2009 (dois mil e nove) e sobre a necessidade de cada vez mais aproximar a
instituição da comunidade em que está localizada. O professor colocou a subcomissão à disposição
para o envio de sugestões. Item 5. O professor Ivan Bianchi explicou o processo que deu origem ao
curso de pós-graduação stricto sensu de Mestrado Profissional em Sanidade e Produção Animal do IFC,
desde sua idealização até a escolha do corpo docente. Falou sobre as oportunidades que a criação
deste curso oferece ao IFC e sobre vantagens do Mestrado Profissional com relação ao Mestrado
Acadêmico. Falou sobre o funcionamento do curso e dos próximos passos para a sua aprovação,
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estando na pauta da próxima reunião do Conselho Superior – CONSUPER. Colocado em votação, todos
os conselheiros aprovaram o projeto. Item 6. O coordenador adjunto do PRONATEC, professor
Emerson Rivelino Cidral, apresentou os projetos dos cursos oferecidos pelo programa este ano,
explicando que foram escolhidos em parceria com a prefeitura de Balneário Barra do Sul e a Associação
dos Moradores do Bairro Itinga – AMORABI, de Joinville, locais onde também são ofertados cursos pelo
IFC. Explicou o porquê da redução de vagas oferecidas com relação ao que havia sido projetado
anteriormente e falou sobre como esses cursos ajudam a divulgar a instituição e promover o
desenvolvimento da comunidade. Falou também sobre os cursos que serão ofertados na modalidade
Mulheres Mil no segundo semestre. Após isso, nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada. Eu,
Otavio Patrício Netto, lavrei esta ata, que seguirá assinada por mim e pelos conselheiros presentes.
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