
Ata da 3ª reunião do CONCAMPUS – IFC – Campus Concórdia/2015

Aos cinco dias do mês de outubro de dois mil e quinze, às quinze horas e vinte 
minutos,  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  terceira  reunião  ordinária  do 
CONCAMPUS,  exercício  dois  mil  e  quinze.  Estiveram  presentes  os  membros 
Jolcemar Ferro, presidente do CONCAMPUS, Gilmar Veloso, Nanachara Carolina 
Sperb,   Rosane  Cavasin,  Delides  Lorensetti  e  os  professores  Vinicius  Moreira, 
coordenador  do  curso  Técnico  em  Agropecuária  Integrado  ao  Ensino  Médio, 
Alessandra Millezzi,  coordenadora do Técnico em Alimentos Integrado ao Ensino 
Médio e Hewerton Enes de Oliveira, coordenador do  Técnico em Informática para 
Internet  Integrado  ao  Ensino  Médio.  O  presidente  do  CONCAMPUS,  professor 
Jolcemar  Ferro,  agradeceu  a  presença,  deu  boas  vindas  a  todos  e  em  seguida, 
apresentou os assuntos da pauta:  Projeto de Criação de Curso (PCC) Técnico em 
Agropecuária Subsequente de Abelardo Luz, Projeto Pedagógico do Curso Técnico 
Em Agropecuária Subsequente ao Ensino Médio Campus Avançado de Abelardo Luz, 
Projeto Pedagógico de Curso Curso Técnico em Informática para Internet Integrado 
ao Ensino Médio, Projeto Pedagógico do Curso Técnico em Alimentos Integrado ao 
Ensino Médio, Projeto Pedagógico do Curso Técnico em Agropecuária Integrado Ao 
Ensino Médio. Os professores coordenadores de curso fizeram as apresentações de 
cada PPC e PCC da pauta, apontando as alterações realizadas em relação às versões 
anteriores.  Destacaram-se  as  ementas  de  algumas  disciplinas,  bem  como  as 
bibliografias  atualizadas.  Foram  apontadas  algumas  alterações  ainda  a  serem 
realizadas,  a  saber:  trocar  os  CPFs  dos  servidores  pelos  SIAPEs  de  cada  um, 
obervações  quanto  às  definições  de  fase  e  semestre,  avaliações  e  exames  finais. 
Também  foi  solicitada  a  conferência  de  cargos  e  cargas  horárias  dos  servidores 
apresentadas nos planos. Todos os PPCs e PCCs foram submetidos a votação dos 
conselheiros.  Os  conselheiros  recomendaram  a  aprovação  dos  mesmos  por 
unanimidade.  Na  sequência,  encerrados  os  assuntos  da  pauta,  Jolcemar  Ferro 
agradeceu a presença e disponibilidade de cada um, deu por encerrada a reunião e, eu, 
Nanachara  Carolina  Sperb,  membro  deste  conselho  exercendo  as  funções  de 
secretária nesta reunião, lavrei a presente ata, que, após considerações e aprovação, 
será assinada pelos presentes na próxima reunião do Conselho.


