
Ata da 3ª reunião ordinária do CONCAMPUS – do IFC – Câmpus 
Concórdia - 2012

Aos vinte dias do mês de dezembro de dois mil e doze, às dezoito horas, na sala de 
reuniões  do  Centro  Administrativo,  do  Instituto  Federal  Catarinense  –  Câmpus 
Concórdia,  reuniram-se  os  membros  do  CONCÂMPUS  –  Conselho  do  Câmpus. 
Estavam  presentes  os  seguintes  conselheiros:  Renato  Dalla  Costa,  Gilmar  Veloso, 
Janaina Schuch, Delides Lorensetti, Vivian Ribeiro, Idair Piccinin, Nanachara Carolina 
Sperb,  Mateus  Pelloso  e  Jolcemar  Ferro,  mais  o  professor  Mario  Letieri  Teixeira. 
Inicialmente o Diretor-Geral do Câmpus e presidente do conselho deu as boas vindas a 
todos os presentes e apresentou a pauta para o dia, a qual foi aprovada: 1) Calendário 
Acadêmico 2013; 2) Regime Especial  de Matrículas,  3) Avaliação de Extraordinário 
aproveitamento  de  estudos;  4)  FIC  –  Padaria  e  Confeitaria  em  Seara  –  SC;  5) 
PRONATEC – Técnico  em Agropecuária  Concomitante  em Abelardo Luz – SC; 6) 
PRONATEC – Técnico em Agropecuária concomitante em Capinzal – SC; 8) assuntos 
gerais.  1)  O  calendário  letivo  para  2013,  modificado  de  acordo  com as  alterações 
sugeridas na última reunião do CONCÂMPUS, foi apresentado por Gilmar Veloso.  Ele 
informou que foi relativamente fácil  montar o calendário já que o ano de 2013 terá 
poucos  feriados  em  dias  úteis.   Destacou-se  a  formatura  da  primeira  turma  de 
Licenciatura em Física prevista para o final de 2013. 2) A normativa que trata do exame 
de  extraordinário  aproveitamento  de  estudos  nos  cursos  superiores  de  graduação 
também foi apresentada por Gilmar Veloso. Ele proferiu os devidos esclarecimentos 
sobre o funcionamento desta prova e sobre a aplicação a quem de direito. O conselho 
sugeriu a inclusão de um parágrafo eliminando a possibilidade de quem está no primeiro 
semestre  ou  recém  ingressou  no  curso/instituição  prestar  o  exame.  Após  os 
esclarecimentos, a sugestão foi aprovada, e a normativa também. 3) A normativa que 
trata  do  aproveitamento  de  estudos  para  os  acadêmicos  de  cursos  superiores  de 
graduação do IFC foi apresentada por Gilmar Veloso, e aprovada após a sugestão do 
conselho de que fosse incluso um parágrafo esclarecendo que não terá direito às bolsas 
de estudo do IFC quem é aluno regular  de outras IES e somente aluno especial  ou 
ouvinte no IFC.  Quem é aluno do IFC e matricular-se como aluno especial ou ouvinte 
não perderá o direito à bolsa que já possui, ou de concorrer a uma. 4) O projeto do curso 
FIC em Padaria e Confeitaria na modalidade PRONATEC, oferecido no município de 
Seara,  foi  apresentado  pelo  professor  Mario  Letieri  Teixeira.  Ele  fez  uma  breve 
explanação sobre o que é o PRONATEC e da importância dessa modalidade de cursos, 
deu esclarecimento sobre índices de permanência no curso, sobre critérios para cursar e 
sobre o número de vagas. O projeto foi aprovado. 5) Mario Letieri Teixeira também 
apresentou o projeto do curso Técnico em Agropecuária em Capinzal e em Abelardo 
Luz,  ambos  pelo  PRONATEC.  Ambos  os  projetos  aprovados.  6)  Assuntos  gerais. 
Jolcemar Ferro destacou que para 2013 estão previstas 207 bolsas de estudo no IFC, 
somando mais de quarenta mil. Fez também um breve relato da aplicação do orçamento 
disponível  em  dois  mil  e  doze.  Falou  também  da  conquista  de  recursos  extra-
orçamentários  através  de  projetos,  que  resultaram da  disponibilidade  e  agilidade  da 
equipe em fazer os projetos e dar os encaminhamentos devidos em curtos prazos, para 
conseguir as verbas.  Falou-se também da movimentação do CONCÂMPUS em relação 
à  vinda  da  UFFS para  Concórdia.  Lembrou-se  da  importância  de  cada  conselheiro 
mobilizar  seus  pares.  Foi  relatada  a  visita  realizada  ao  Prefeito  de  concórdia,  por 
Jolcemar  Ferro  e  o  conselheiro  Renato  Dalla  Costa,  junto  com  o  Reitor  do  IFC, 
Francisco Sobral, onde foi destacada a importância do IFC para a região e as vantagens 
do poder público investir em uma instituição já existente. O CONCÂMPUS solicitou 
que o conselho tenha um espaço de fala na reunião de pais de alunos que será realizada 



no início do ano, quando os conselheiros possam fazer uma fala de fortalecimento da 
imagem da Instituição. Idair Piccinin se propôs a fazer esta participação. Jolcemar Ferro 
lembrou ainda que em breve o Câmpus completará 50 anos de existência, e para isso 
pretende-se construir um memorial, onde possa ser resgatada a história do Câmpus. A 
reunião foi encerrada aproximadamente às vinte horas e quarenta e cinco minutos. Não 
foi definida data para a próxima reunião, mas provavelmente será em fevereiro, sendo 
agendada conforme as demandas.


