
Ata da 4ª reunião do CONCAMPUS – IFC – Câmpus Concórdia/2015

Aos dezoito dias do mês de dezembro de dois mil e quinze, às treze horas e trinta 
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  quarta  reunião  ordinária  do 
CONCAMPUS,  exercício  dois  mil  e  quinze.  Estiveram  presentes  os  membros 
Jolcemar Ferro, presidente do CONCAMPUS,  Gilmar Veloso, Renato Dalla Costa, 
Rosane Cavasin, Brás Conte; Daniele Martini; Greice Kellen Morche e Nanachara 
Carolina  Sperb.  Também presentes  o Professor  Mario Lettieri  e  a  Coordenadora-
Geral de Ensino, Senhora Silvia Fernanda Souza Dalla Costa. Justificada a ausência 
dos  membros  Agostinho  Rebelatto  e  Vanessa  Schuh.  O  presidente  substituto  do 
CONCAMPUS, professor Gilmar Veloso, iniciou a reunião, agradecendo a presença e 
dando boas vindas a todos e em seguida, apresentou os assuntos da pauta: Calendário 
Acadêmico 2016; Alterações nos Projetos Pedagógicos dos Cursos: Formação Inicial 
e Continuada - FIC de Agente de Desenvolvimento Cooperativista; FIC de Criador de 
Peixes em Viveiros Escavados e FIC Horticultor Orgânico e do Curso Técnico em 
Agropecuária,  com  concomitância  externa  -  Capinzal  -  todos  ofertados  pelo 
PRONATEC.  Na  sequência  passou  a  palavra  a  Coordenadora-Geral  de  Ensino, 
Senhora  Silvia  Fernanda  Souza  Dalla  Costa para  apresentação  do  Calendário 
Acadêmico  2016,  para  o  IFC Campus Concórdia  . Silvia  inicia  a  apresentação 
ressaltando  que  o  calendário  acadêmico  foi  inicialmente  pensado  pelo  Setor 
Pedagógico do Campus, revisto pelos coordenadores de curso e também apresentado 
e revisto pela comunidade pedagógica, em reunião realizada no mês de outubro. Na 
sequência Silvia salienta  algumas peculiaridades do Calendário do Ensino Médio: 
para 2016 a grande mudança no calendário é que a distribuição dos dias letivos do 
ano será  trimestral,  totalizando 202 (duzentos  e  dois)  dias  letivos.  Sugerido pelo 
membro Brás Conte que o dia 5 de novembro, dia do Técnico Agrícola, seja inserido 
no calendário. Também apresentado o Calendário do Ensino Superior, sendo que este 
permanece dividido em dois semestres, com um total de 200 (duzentos) dias letivos. 
Submetidos  a  votação,  os  calendários  foram  aprovados  por  unanimidade.  Na 
sequencia o professor Gilmar Veloso passa ao Professor Jolcemar Ferro, presidente 
do CONCAMPUS a condução dos trabalhos. Dando continuidade aos assuntos da 
pauta,  o professor Mario Lettieri, passou a apresentação das alterações nos Projetos 
Pedagógicos  dos  Cursos:  FIC de  Agente  de  Desenvolvimento  Cooperativista; 
FIC de Criador de Peixes em Viveiros Escavados e FIC Horticultor Orgânico e 
do  Curso  Técnico  em Agropecuária,  com concomitância  externa  –  Capinzal. 
Mário ressalta que todos os projetos já passaram pelo Conselho do Campus e que 
sofreram algumas alterações e dessa forma precisam passar pelo Conselho. Quanto 
aos projetos do cursos FIC foram alteradas a carga horária dos três projetos, passando 
de  cento  e  sessenta  horas  para  duzentas  horas,  sendo  que  no  FIC  de  Agente  de 
Desenvolvimento  Cooperativista  foi  adicionada  a  disciplina  de  Associativismo  e 
Cooperativismo,  no  FIC  de  Criador  de  Peixes  em  Viveiros  Escavados foram 
condensadas as disciplinas, sendo que de sete passaram a quatro disciplinas e no FIC 
Horticultor Orgânico foram alteradas as cargas horárias das disciplinas. Quanto ao 



Curso Técnico em Agropecuária, com concomitância externa – Capinzal, entre outras 
adequações no projeto,  foi  inserido a questão de regime disciplinar  domiciliar  na 
frequência.  A Professora  Daniele  sugeriu  alterações  ortográficas  e  questionou  o 
campo de atuação, o quadro de pessoal e número de profissionais que não constam 
nos  projetos.  O  professor  Mário  esclareceu  que  são  abertos  Editais  específicos, 
posteriormente a criação dos projetos, para seleção de bolsistas internos e externos, 
para atuação nos cursos. Jolcemar Ferro sugeriu alterar a nomenclatura da disciplina 
“Controle de Pragas, Doenças e Plantas Daninhas”, ofertada no curso de Horticultor 
Orgânico,  passando  a  mesma  para  “Controle  de  Insetos,  Doenças  e  Plantas 
Espontâneas”. Ainda, quanto a ementa do projeto, Jolcemar menciona que a mesma 
não  menciona  a  questão  do  “orgânico”  e  também  não  consta  a  questão  da 
comercialização e certificação dos produtos. O professor Mário registrou as sugestões 
e verificará para proceder as alterações. Registradas as alterações, os projetos foram 
submetidos a votação, sendo aprovados por unanimidade. Encerrados os assuntos da 
pauta, Jolcemar Ferro agradeceu a presença e disponibilidade de cada um. Renato 
Dalla Costa parabenizou a direção e desejou um feliz natal para todos. Brás Conte 
demonstrou sua satisfação em participar do CONCAMPUS e reconhece o esforço da 
Instituição,  no  momento  de  crise  em  que  o  país  atravessa.  Após,  o  presidente 
finalizou desejando a todos um feliz natal, dando assim 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.


