
 Ata da 1ª reunião do CONCAMPUS – IFC – Câmpus Concórdia/2015

Aos dezenove dias do mês de março de dois mil e quinze, às dezesseis horas,
reuniram-se na sala de Reuniões do Centro Administrativo, do Instituto Federal
Catarinense – Câmpus Concórdia, membros integrantes do Conselho do Câmpus
Concórdia  –  CONCAMPUS,  para  a  primeira  reunião  do  CONCAMPUS,
exercício dois mil e quinze. Estiveram presentes os membros Gilmar de Oliveira
Veloso,  Nanachara  Carolina  Sperb,  Renato  Dalla  Costa,  Bras  Conte,  Rosane
Cavasin,  Delides  Lorensetti  e  Greice  Kellen  Morche.  Também  presente  a
Coordenadora  do Núcleo  Pedagógico Educacional  –  NUPE,  senhora Daniele
Dalmédico. Justificada a ausência dos membros Agostinho Rebelatto e Jolcemar
Ferro. O Diretor-Geral do Câmpus, em exercício, professor Gilmar de Oliveira
Veloso, agradeceu a presença, deu boas vindas a todos e em seguida, apresentou
os assuntos da pauta: Normativa referente a escolha e permanência da matrícula
nas disciplinas optativas dos alunos nos Cursos Técnicos Integrados ao Ensino
Médio;  Normativa referente a enturmação de discentes e suas implicações nos
Cursos  Técnicos  Integrados  ao  Ensino  Médio  e  alteração  no  Calendário
Acadêmico  2015,  do  Ensino  Superior.  Com  a  aprovação  dos  presentes  foi
incluído nos assuntos da pauta a Normativa referente a a  regulamentação das
adaptações curriculares dos alunos  dos Cursos Técnicos Integrados ao Ensino
Médio, e dos alunos solicitantes de matrículas por transferência. Na sequência
passou a palavra a Coordenadora do NUPE, Senhora Daniele Dalmédico para
apresentar  a  minuta  das  normativas: Normativa  referente  a  escolha  e
permanência da matrícula nas disciplinas optativas dos alunos nos Cursos
Técnicos  Integrados  ao  Ensino  Médio  –  Daniele  apresentou  a  minuta  da
normativa e mencionou que a necessidade de normatizar o assunto surgiu, tendo
em  vista  as  inúmeras  manifestações  de  discentes  por  troca  de  disciplina.
Nanachara Sperb sugeriu melhorar a redação do art. quarto, o que foi acatado.
Brás Conte lembrou da importância de clarear, no ato da matricula, as opções
das  disciplinas,  para  os  discentes.  Na  sequência,  submetida  a  votação,  a
normativa  foi  aprovada  por  unanimidade.  Normativa  referente  a
enturmação de discentes e suas implicações nos Cursos Técnicos Integrados
ao  Ensino  Médio:  Após  a  apresentação  da  minuta  da  normativa  pela
Coordenadora do NUPE, foi sugerido incluir que a troca de turma poderá ser
solicitada pela família ou responsável legal, no ato da matrícula.  Em votação, a
normativa  foi  aprovada  por  unanimidade.  Normativa  referente  a  a
regulamentação  das  adaptações  curriculares  dos alunos  dos  Cursos
Técnicos  Integrados  ao  Ensino  Médio  –  Daniele apresentou  a  normativa,
frisando que a carga horaria máxima para adaptações serão de cento e cinquenta
horas. Renato Dalla Costa comentou da importância da adoção de critérios para
os  procedimentos.  Não  houveram  outras  manifestações  e  a  normativa  foi



aprovada por unanimidade pelos presentes. Dando continuidade aos assuntos, o
professor Gilmar Veloso, falou da alteração no Calendário Acadêmico 2015, do
Ensino Superior.  Salientou  que  foi  uma pequena  alteração  no período  para
ajustes de matrículas, do ensino superior, sendo o mesmo acordado por todos os
presentes.  Na  sequência,  encerrados  os  assuntos  da  pauta,  Gilmar  Veloso
mencionou  quanto  a  necessidade  de  alterações  na  composição  do
CONCAMPUS, tendo em vista a aposentadoria do servidor Volmar de Cesaro, o
afastamento para pós-graduação, do servidor Thiago Moretto e o falecimento do
senhor Valmir João Galleli, representante dos egressos. Não houveram outras
manifestações e o professor Gilmar de Oliveira Veloso agradeceu a presença e
disponibilidade de cada um, deu por encerrada a reunião e, eu, Ivanete Maria de
Oliveira,  lavrei  a presente  ata,  que será assinada pelos presentes na próxima
reunião do Conselho.


