
Ata da 1ª reunião extraordinária do CONCAMPUS – IFC – Campus Concórdia/2016

Aos dezenove dias do mês de abril de dois mil e dezesseis, às quatorze horas, reuniram-se 
na sala de Reuniões do Centro Administrativo, do Instituto Federal Catarinense – Campus 
Concórdia, membros integrantes do Conselho do Campus Concórdia – CONCAMPUS, para 
a  primeira  reunião  extraordinária  do  CONCAMPUS,  exercício  dois  mil  e  dezesseis. 
Estiveram presentes os membros  Nelson Geraldo Golinski, presidente do CONCAMPUS, 
Fábio  Negri  Balbo  –  Diretor  Pedagógico,  Jucele  Grando  –  Diretora  Administrativa,  os 
representantes  dos  servidores  docentes  Rosane  Cavasin  e  Agostinho  Rebellatto,  o 
representante Bras Conte; o discente Mateus Eloir Gabriel.  Também presentes o Professor 
Lucio Rauber e o discente do curso de Medicina Veterinária Tiago Marmentini. O presidente 
do CONCAMPUS, professor  Nelson Geraldo Golinski,  iniciou a reunião agradecendo a 
presença e dando boas vindas a todos e na sequencia solicitou que a secretária lesse a Ata da 
reunião anterior onde ficou acordado que o assunto referente a criação de Empresa Junior, 
seria abordado em reunião extraordinária, sendo este o motivo da convocação da presente 
reunião. Deu-se inicio aos trabalhos e o acadêmico do Curso de Medicina Veterinária, Tiago 
Marmentini apresentou os documentos que irão reger a Empresa Junior, quais sejam: a Lei 
3.267,  de  6  de  abril  de  2016,  a  Resolução  008/2015,  do  CONSUPER,  o  Estatuto  e  o 
Regimento  da  Empresa  Junior  em  consultoria  em  Medicina  Veterinária  –  denominado 
CONSUVET. Marmentini  destaca que os  serviços  serão basicamente  de consultoria  nas 
áreas de ovinocultura e equinocultura, atendo a pequenas propriedades, sendo que, para os 
projetos  que  necessitem  de  análises  laboratoriais  seriam  utilizadas  as  estruturas  dos 
laboratórios  do  Campus,  por  meio  de  convênio.  Também  explanou  como  será  feita  a 
administração  da  Empresa,  sendo  esta  composta  por  uma  diretoria,  que  serão  os 
responsáveis  legais  da empresa e responsáveis  pela prestação de contas.  A prestação de 
contas será feita ao Conselho Fiscal sempre que solicitado e a Coordenação de Extensão do 
Campus  semestralmente  ou  quando  solicitado,  destaca  Marmentini.  O  membro  do 
CONCAMPUS  Bras  Conte  se  apresentou  e  salientou  a  importância  deste  projeto  pois 
propicia aos acadêmicos o contato com o exercício da profissão, também questionou como 
será a divulgação da empresa, neste primeiro momento de sua existência. Tiago Marmentini 
fala  que  inicialmente  será  feito  um  trabalho  de  divulgação  as  pessoas  conhecidas  dos 
membros da CONSUVET e do Curso de Medicina Veterinária e que começarão realizando 
pequenos projetos em propriedades de alguns conhecidos dos membros. Mateus ressalta que 
alguns  professores  os  procuraram  para  que  a  empresa  participe  de  alguns  projetos  de 
pesquisa e extensão. Brás Conte salienta da importância dessas ações, e de manter “os pés 
no chão”, de ter humildade para procurar ajuda, que desde o inicio haja uma prestação de 
contas bem transparente e também da importância de seguir os passos para criação correta 
da empresa para a sua consolidação. Jucele questiona quanto a cobrança por GRU, pois o 
objetivo é consultoria  e  analisando os  documentos  talvez não poderia  haver  a cobrança 
direta  por  serviços,  também  propõe  alterar  o  organograma.  Salienta  que  se  houver  a 
vinculação  a  um projeto,  poderá  haver  a  cobrança  pelos  medicamentos  e  materiais,  do 
contrário, os atendimentos de praxe seriam feitos sem vinculação a empresa e então sim, 
poderia haver a cobrança por GRU. Nelson esclarece que os serviços prestados pelo hospital  
veterinário são gratuitos, o que é feito hoje é solicitação de uma colaboração para arcar com 
as despesas com os materiais e medicamentos utilizados, cujo custo é altíssimo. Marmentini 
ressalta   que  a  empresa  não  possui  fins  lucrativos,  e  os  valores  arrecadados  serão 



basicamente para suprir as despesas e mantença da empresa. Nelson reforça o cuidado com 
as ações, para não termos problemas futuros. Marmentini e Mateus ainda complementaram 
que estão mantendo contato com outras empresas juniores,  para troca de experiencias e 
sanar  duvidas.  Nelson  destaca  também  a  importância  dessas  ações,  que  despertam  o 
empreendedorismo e  poderão servir  de  modelo para os demais cursos.  Fábio Balbo faz 
algumas  considerações  com  relação  a  documentação  da  Empresa,  salienta  que  falta  a 
previsão  de  professor  orientador,  a  metodologia  para  cada  projeto  e  o  orçamento  de 
despesas para cada projeto, ressalta que deverão seguir os passos previstos no art. 5º da 
Resolução 008/2015,  do  CONSUPER e também organizado o  fluxograma.   O membro 
Agostinho manifesta-se favorável a criação da Empresa, porém ressalta o cuidado com a 
documentação.  Brás  Conte  salienta  que é preciso ter  prudencia,  e  encarar  os problemas 
como oportunidades. Em votação, a criação da Empresa Junior em consultoria em Medicina 
Veterinária – denominado CONSUVET, teve  aprovação condicionada ao atendimento ao 
disposto no art. art. 5º da Resolução 008/2015, do CONSUPER. Encerrado, Nelson Golinski 
agradeceu a presença e disponibilidade de cada um, e deu por encerrada a reunião e eu,  
Ivanete Maria de Oliveira, Secretária do Conselho, lavrei a presente ata, que será assinada 
pelos presentes na próxima reunião do Conselho.


