
Ata da 2ª reunião extraordinária do CONCAMPUS – IFC – Campus Concórdia/2016

Aos nove dias do mês de setembro 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  segunda  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,  as 
representantes dos servidores docentes Rosane Cavasin e Daniele Martini, o representante 
dos alunos egressos Renato Dalla  Costa e o  representante dos pais,  senhor Brás  Conte. 
Justificada a ausência do membro Vanessa Schuh, representante dos discentes. O presidente 
do CONCAMPUS, professor Nelson Geraldo Golinski,  iniciou a reunião agradecendo a 
presença  e  dando  boas  vindas  a  todos.  Na  sequencia  deu  início  ao  assunto  da  pauta: 
eleição/mandato membros. Nelson salienta que o mandato dos membros, eleitos por seus 
pares, terminou em quatro de junho do corrente ano, sendo que foi feita consulta à Reitoria 
que nos orientou a solicitar prorrogação do prazo por tempo hábil  a conclusão de novo 
processo eleitoral. Fábio salienta que é importante mantermos o corpo do Conselho pois 
temos alguns assuntos que necessitam de deliberações do CONCAMPUS, sugere solicitar a 
prorrogação até  o final  de novembro,  quando então,  tendo findado o processo eleitoral, 
assumiriam os  novos membros eleitos  por  seus  pares.  Conte  questionou como ficaria  a 
mobilização dos pais, no caso das eleições para representantes da categoria. Nelson salienta 
que serão feitos nos próximos dias plantões pedagógicos, com a participação dos pais, em 
que poderão ser utilizados para a divulgação das eleições. Fábio também lembra que será 
designada  uma  comissão  responsável  por  toda  a  condução  do  processo  eleitoral,  que 
também  terá  como  atribuição,  fomentar  a  eleição.  Em  consenso,  ficou  aprovado  por 
unanimidade que será solicitada a prorrogação do prazo do mandato dos membros eleitos 
até o final de novembro deste ano. Nada mais a tratar deu-se 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.


