Ata da 1ª reunião extraordinária do CONCAMPUS – do
IFCatarinense – Câmpus Concórdia - 2013
Aos seis dias do mês de junho de dois mil e treze, às dezessete horas e
trinta minutos, reuniram-se na sala de Reuniões do Centro Administrativo
do IFCatarinense – Câmpus Concórdia, os membros integrantes do
Conselho do Câmpus – CONCAMPUS, do Câmpus Concórdia, com a
presença dos membros: Gilmar de Oliveira Veloso, Delides Lorensetti,
Diogenes Dezen, Mateus Pelloso, Nanachara Carolina Sperb, Renato Dalla
Costa e Idair Piccinin, para a primeira reunião, exercício de 2013, do
CONCAMPUS. Registrada, também, a presença do professor Mário
Lettieri Teixeira. O Diretor-Geral, em exercício, do Câmpus e substituto do
Presidente do CONCAMPUS, senhor Gilmar Veloso, agradeceu a presença
de todos e iniciou questionando aos presentes se concordam com a ordem
da pauta ou ainda, se tem algo a acrescentar. Não houveram manifestações
e a reunião deu início seguindo a pauta pré definida: apreciação dos
Projetos de Criação e Pedagógico dos Cursos: Bovinocultor de Leite (FIC);
Agricultor Familiar (FIC); Horticultor Orgânico (FIC); Piscicultor (FIC);
Padeiro e Confeiteiro (FIC); Operador de Computador (FIC); Padeiro e
Confeiteiro (PROEJA FIC); apreciação da Normativa de Estágio Interno e
assuntos gerais. O professor Mário iniciou os trabalhos, apresentando os
Projetos de Criação de Curso – PCCs e os Projetos Pedagógicos de Curso –
PPCs, dos cursos de Formação Inicial Continuada – FIC acima elencados.
Destacou que os cursos da modalidade FIC, apresentam algumas
características específicas, sendo cursos de curta duração e com disciplinas
concentradas. Considerando o público a que se destinam, a maioria deles
serão ministrados no período noturno, com aulas práticas aos sábados.
Renato Dalla Costa questionou a forma como as informações da existência
de tais cursos chegará aos interessados. Mário falou que o Câmpus mantem
cadastros e parcerias com algumas instituições, dentre elas a EPAGRI e
explicou que para seleção dos interessados, para cada curso será lançado
edital, sendo este divulgado. Idair Piccinin questionou a grade curricular do
Curso de Horticultor Orgânico, diz que quando falamos em produtos
orgânicos, a legislação é restritiva, ressalta que para chamar um produto de
orgânico é complicado, sugere outro curso, com outras proposições ou
ainda alterar a nomenclatura do curso. Delides Lorensetti questionou
quanto as disciplinas contempladas pelo curso de Horticultor Orgânico.
Mário fala que tanto a grade curricular como a nomenclatura dos cursos são
determinados pelo MEC. Mateus ressalta que as exigências são para
garantir a excelência. Mário fala que as sugestões são bem vindas, estão
anotadas e encaminhará para verificação quanto a inclusão de novas

disciplinas de planejamento e gestão e também da possibilidade de alterar a
nomenclatura. Idair Piccinin ressalta que, infelizmente, na região, ainda não
temos público para produtos orgânicos. Renato Dalla Costa destaca a
importância da análise do público e da necessidade de esclarecer ao
público/agricultores todos os pontos do curso. Veloso ressalta que o
CONCAMPUS é um colegiado consultivo e as sugestões são sempre bem
vindas, destaca que o curso poderá ser melhor analisado, antes de ser
aprovado. Idair Piccinin elogiou a iniciativa da criação do Curso Operador
de Computador (FIC), em Abelardo Luz, ressalta que teríamos público
também para Concórdia, sugere que seja analisada a possibilidade deste ser
ofertado nas comunidades, principalmente do interior do Município de
Concórdia. Delides ressalta que todos os cursos fazem parte de um
programa e são subsidiados pelo Governo Federal, sendo que os alunos
recebem bolsa, no valor de R$ 2,00 (dois reais) a hora, para custear suas
despesas, inclusive de transporte. Quanto aos demais cursos, não houveram
sugestões, sendo estes recomendados pelo conselho para aprovação,
ficando somente na pendência de verificar as sugestões apontadas pelo
Conselho o curso de Horticultor Orgânico. Dando continuidade aos
assuntos elencados na pauta, o professor Gilmar Veloso passou a
apresentação da minuta da Normativa de Estágio Interno. Gilmar falou que
a iniciativa de normatizar o estágio interno partiu de algumas dificuldades
encontradas quando dos locais para o aluno estagiar. Citou como exemplo
os alunos do curso de licenciatura em física, que para estagiar devem ter
acompanhamento de um físico, o que nem sempre é possível e também pela
procura e interesse manifestados pelos nossos alunos em estagiar no
Câmpus. Veloso destaca que não temos como absorver toda a demanda,
mas podemos, sim, ofertar estágio para uma parte de nossos alunos.
Também ressaltou que a carga horária do estágio é definida no projeto do
curso e que para seleção dos interessados será lançado um edital. Também
falou, que o Câmpus possui regulamento para estágios, agora estamos
normatizando a possibilidade do Câmpus Concórdia estagiar no próprio
Câmpus. O professor Diógenes questionou quanto a possibilidade dos
alunos do curso da Medicina Veterinária estagiarem no Câmpus. Veloso
responde que é possível, mas teremos que normatizar também. Dalla Costa
diz que é uma ótima iniciativa. Nanachara também elogia, principalmente
porque se previu a necessidade com antecedência. Na sequência, segue
próximo assunto da pauta Assuntos Gerais: Nanachara sugere que os
assuntos/projetos sejam encaminhados com antecedência a data da reunião
aos membros, para que tenham tempo hábil para análise. Idair Peccini
concorda com a colocação. Veloso fala que para as próximas reuniões além
da pauta, serão encaminhados também os documentos. Delides sugere

alteração no horários das reuniões, para que aconteçam mais cedo, em
torno de 16h ou 16h30min. Os presentes concordaram com unanimidade.
Não houveram outras manifestações e Veloso se desculpa pela urgência da
reunião, agradece a presença de todos, especialmente dos externos e deu
por encerrada a presente reunião e eu, Ivanete Maria de Oliveira, secretária,
lavrei a presente ata, que será assinada pelos presentes.

