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

Aos nove dias do mês de novembro 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 ordinária do 
CONCAMPUS,  exercício  dois  mil  e  dezesseis.  Estiveram  presentes  os 
membros  Fábio  Negri  Balbo  –  Diretor  Pedagógico  e  presidente  do 
CONCAMPUS,  em  exercício,  Sorinês  Brunetto,  suplente  da  Diretoria 
Administrativa, os representantes dos servidores docentes Rosane Cavasin e 
Daniele Martini, o representante dos pais, Bras Conte; e o representante dos 
egressos, Renato Dalla Costa. Também presentes o Professor Mario Lettieri 
Teixeira, Coordenador de Extensão e as discentes do curso de Engenharia de 
Alimentos Janaina Schuh e Suelen Ritter Pereira. Justificadas as ausências 
dos  membros  Agostinho  Rebelatto  e  Vanessa  Schuh.  O  presidente  do 
CONCAMPUS, em exercício, professor Fábio Negri Balbo, iniciou a reunião 
agradecendo a presença de todos e na sequencia explanou os assuntos a 
serem tratados na reunião: documentos para criação da empresa Junior de 
Consultoria  em  Engenharia  de  Alimentos  –  CONSULTALI; alterações  do 
Calendário  Acadêmico  2016;  Calendário  Acadêmico  2017  (ensino  médio  e 
superior) e os Planos de Trabalho Docentes (1º semestre de 2017). Deu-se 
início aos trabalhos e as acadêmicas do Curso de  Engenharia de Alimentos 
Janaina Schuh e  Suelen Ritter Pereira fizeram uma breve apresentação da 
Empresa  Junior  de  Consultoria  em  Engenharia  de  Alimentos  – 
CONSULTALI: Janaina Schuh explicou o que é a empresa junior, segundo o 
que rege a lei e apresentou os membros que irão compor a empresa, nesse 
primeiro  momento,  sendo  que  estes  foram  selecionados  pelo  interesse 
demonstrado  quando  da  divulgação  da  criação  da  empresa,  mas  que 
posteriormente  serão  selecionados  por  meio  de  edital,  salienta  a  discente. 
Também apresentaram a estrutura (de pessoal) da Empresa e os objetivos da 
mesma junto ao curso de Engenharia de Alimentos. Ressaltam, ainda, que foi 
feita  pesquisa  de  mercado  para  verificar  a  necessidade  da 
empresa/profissionais  na  região,  tendo  como  resultado  a  verificação  de 
carência nas empresas de profissionais e empresas prestadoras de serviço na 
área. Salientaram que as empresas tem o conhecimento das ferramentas, no 
entanto, na maioria dos casos as mesmas não são aplicadas. O representante 
Brás Conte questiona se o projeto foi divulgado as turmas. Janaína esclarece 
que no inicio, quando pensou-se na criação foi divulgado a todos os colegas, 
sendo então feita a seleção dos membros, pelo interesse que demonstraram, 
e estes trabalharam para dar andamento ao projeto, ressalta por fim, que para 
o próximo ano será divulgado e aberto edital para seleção dos interessados, 
pois o mandato dos membros é de um ano e a intenção é de que todos os 
colegas tenham a oportunidade de fazer parte da empresa. O membro Renato 
Dalla  Costa  questionou  sobre  quem  nas  empresas  respondia  ao 
levantamento.  As discentes  esclareceram que na  maioria  das  vezes  era  o 
proprietário  ou  o  gerente.  Brás  Conte  pergunta  quanto  a  expectativa  dos 
discentes com relação a criação da Empresa. As discentes esclarecem que a 
expectativa é grande, sendo que já receberam manifestações de interessados 
nos  trabalhos  da  empresa.  Brás  Conte  recomenda  ao  grupo  atenção  na 
prestação  dos  serviços,  preservando  sempre  “a  qualidade  à  quantidade”. 
Fábio  Baldo  questionou  quanto  a  estrutura  e  local  para  funcionamento. 
Janaina esclarece que no primeiro momento,  quando falado com o Diretor 



sobre o assunto, foi pensado em, quando da conclusão das obras de reforma, 
uma sala junto a antiga biblioteca, mas que, por enquanto, iriam dividir sala 
com o DCE. Rosane manifesta que a estrutura para a empresa é importante, a 
imagem é importante, e por tanto a seu ver dividir a sala com o DCE não seria 
adequado.  Em discussão,  quanto a documentação apresentada,  estatuto e 
regimento, as mesmas estão de acordo, sendo recomendado que os discentes 
verifiquem junto ao colegiado do curso de Engenharia de Alimentos e definam 
a questão do espaço, para então dar encaminhamento a criação da empresa, 
tendo em vista a preocupação do Conselho com a qualidade do atendimento 
da  empresa,  ficando  como assunto  para  a  próxima  reunião,  a  votação.  O 
professor  Fábio  Balbo  deu  continuidade  aos  trabalhos,  explanando  as 
alterações  do  Calendário  Acadêmico  2016:  Fábio  ressalta  que  as 
alterações,  uma  vez  aprovado  o  calendário  letivo,  são  feitas  somente  em 
casos de necessidade justificada. Apresentadas as alterações, que consistem 
nas datas do primeiro conselho de classe, da prova do CONEA e da Defesa 
de estágio dos 3ºs anos do Ensino Médio e nas datas de rematrícula e de 
sábado  letivo,  do  mês  de  outubro,  do  Ensino  Superior, justificadas  as 
alterações,  as  mesmas  foram  votadas  e  aprovadas  pelos  membros.  Na 
sequência  Fábio  Balbo  apresentou  os  Calendários  Acadêmicos  2017 
(ensino médio e superior): salientou que a maioria das datas foram previstas 
pela reitoria, para fins de uniformizar o calendário entre os Campus do IFC e 
facilitar  o  uso  do  sistema.  Salienta  que  os  calendários  passaram  pela 
aprovação dos docentes e também foi encaminhado por e-mail para todos os 
servidores.  Ressalta  que algumas datas previstas  ao final  do  ano,  ficaram 
diferentes do sugerido pela Reitoria. Brás Conte questiona quanto a legalidade 
do  calendário  do  Campus  estar  diferente  do  previsto  pela  Reitoria.  Fábio 
destaca que conforme orientado pela Reitoria, em havendo necessidade de 
alterações, as mesmas  ficam por conta de cada  Campus. Em discussão, o 
CONCAMPUS  se  manifestou  favorável,  considerando  que  as  alterações 
passaram por reunião dos docentes, sendo aprovadas e registradas em ata. 
Na sequência Fábio passou a explanar o último assunto da pauta que são os 
Planos  de  Trabalho  Docentes  (1º  semestre  de  2017):  esclarece  que, 
conforme previsto em Resolução do CONSUPER, os docentes realizam um 
planejamento dos seus trabalhos docentes, no início de cada semestre, sendo 
estes  aprovados  pelas  Chefias  imediatas,  pelas  Coordenações  de  Ensino, 
Pesquisa e Extensão e pelo CONCAMPUS, sendo também, encaminhadas à 
PROEN para análise. Fábio ressalta que a maioria dos docentes, cerca de 
90% (noventa  por  cento),  está  com o seu planejamento de  acordo com o 
previsto na Normativa, mas existem casos que estão em desacordo. Destaca 
que,  para  estes  casos,  estão  sendo  feitos  ajustes  para  que  no  próximo 
semestre  os  problemas  sejam  sanados.  Para  o  próximo  semestre 
possivelmente  os  planos  serão  feitos  via  sistema,  o  que  permitirá  maior 
fidelidade com relação aos dados, complementa Fábio. Brás Conte ressalta da 
importância do profissional fazer o seu papel, fazer o correto, evitando que o 
mesmo passe por correções. Fábio destaca que será feito análise de cada 
situação, visando adotar medidas que supram as necessidades e regularizem 
as situações em desacordo. Em discussão, os membros definem por registrar 
que  os  casos  que  não  atendam  a  legislação,  deverão  ser  analisados  e 
proposto ajustes, para que no próximo semestre estejam de acordo, sendo os 
demais planejamentos aprovados. Findados os assuntos da pauta Fábio Balbo 
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.


