
Ata da 3ª reunião do CONCAMPUS – do IF Catarinense – 
Câmpus Concórdia – 2013

Aos vinte e um dias do mês de novembro de dois mil e treze, às 
dezessete  horas,  reuniram-se  na  sala  de  Reuniões  do  Centro 
Administrativo  do  IF  Catarinense  –  Câmpus  Concórdia,  para  a 
terceira  reunião  -  exercício  de  2013,  o  Conselho  do  Câmpus 
Concórdia – CONCAMPUS. Estiveram presentes os membros do 
CONCAMPUS:  Jolcemar Ferro, Gilmar de Oliveira Veloso, Delides 
Lorensetti,  Diogenes  Dezen,  Mateus  Pelloso,  Milton  Amador, 
Renato Dalla Costa,  Janaina Schuh e Vivian Ribeiro.  Registrada, 
também,  a  presença  da  Técnica  em  Assuntos  Educacionais 
Daniele  Dalmédico.  O Diretor-Geral  do  Câmpus e  Presidente  do 
CONCAMPUS,  senhor  Jolcemar  Ferro,  deu  início  a  reunião, 
agradecendo  a  presença  de  todos,  na  sequencia  passou  para 
assinatura, a Ata da reunião anterior e fez a leitura e aprovação da 
pauta  da  reunião  do  dia:  apreciação/aprovação  do  Calendário 
Escolar  2014;  apreciação/aprovação  da  Normativa  para  os 
procedimentos  de  Registro  das  Atividades  Curriculares 
Complementares – ACC; apreciação/aprovação da Normativa para 
Recuperação Paralela, para os alunos dos Cursos do Ensino Médio 
Técnico  Integrado,  do  IF  Catarinense  -  Câmpus  Concórdia.  Na 
sequência  o  membro Mateus  Pelloso passou a  apresentação do 
Calendário  Escolar  2014.  Mateus  ressalta  que  as  atividades 
iniciam em 17 de fevereiro, as reuniões pedagógicas acontecerão 
nas  sextas-feiras,  período  vespertino,  pois  não  tem  aula  neste 
período  das  sextas-feiras.  Diogenes  Dezen  sugere  incluir,  no 
calendário,  a  segunda  chamada  para  o  curso  superior.  Gilmar 
Veloso destaca que não está prevista a segunda chamada,  pois 
esta  pode  não  existir.  Sugerido  verificar  se  os  pedidos  de 
aproveitamento de estudos, previstos nos dias dois a seis de de 
julho, podem ser realizados on line. Mateus prossegue falando que 
o  calendário  passou pela  análise  da  comunidade escolar  e  com 
relação a copa do mundo, esta terá impacto pequeno, sendo que 
serão feitas apenas adaptações,  não sendo necessária férias no 
período, em função da copa. Vivian Ribeiro sugere rever a questão 
das paralelas,  previstas antes da saída estágio.  Mateus fala que 
serão feitas séries de ajustes quanto a oferta dos estágios,  que, 
acredita, deverão resolver todas as questões. Não havendo outras 
manifestações,  em  votação,  o  calendário  foi  aprovado  por 
unanimidade.  Após,  Gilmar  Veloso  passou  a  apresentação  da 



Normativa para os procedimentos de Registro das Atividades 
Curriculares Complementares – ACC: destaca que a normativa é 
necessária para interpretação da Resolução 043/CONSUPER/2013, 
quanto ao registro das atividades curriculares no histórico escolar. 
Diogenes Dezen questiona verificar  o  art  1º,  pois,  sugere que a 
validação  deveria  ser,  primeiramente,  pelo  colegiado  de  curso. 
Jolcemar  Ferro  salienta  que  o  art  7º  da  Resolução 
043/CONSUPER/2013,  esclarece,  quanto  a  validação,  devendo 
ajustar  a  redação  da  normativa,  e  constar,  que  as  atividades 
curriculares  complementares  serão  analisadas  pela  comissão 
responsável e posteriormente validados pelo Colegiado de curso. 
Diogenes  Dezen  questiona  se  cumprindo  a  carga  mínima  o 
excedente  é  registrado.  Gilmar  Veloso  esclarece  que  sim.  Não 
havendo outras manifestações, em votação, a Normativa para os 
procedimentos  de  Registro  das  Atividades  Curriculares 
Complementares  –  ACC,  foi  aprovada  por  unanimidade.  Na 
sequencia Daniele Dalmedico iniciou a apresentação da Normativa 
para Recuperação Paralela, para os alunos dos Cursos do Ensino 
Médio Técnico Integrado, do IF Catarinense - Câmpus Concórdia: 
Destaca que é feita  de modo simples e  não é  diferente  do que 
acontece  normalmente,  sendo  sua  oferta  obrigatória,  devendo, 
inclusive,  ser  prevista  no  calendário  escolar.  Jolcemar  Ferro 
questiona as citações repetidas nos art. 2º e 4º, quanto a previsão 
no  calendário  escolar,  sugere  suprimir  o  art.  4º.  Dalla  Costa 
questiona  como  funciona  na  prática  a  questão  da  nota  maior. 
Daniele esclarece que o aluno que não alcançou média, tem direito 
a fazer recuperação paralela, mas, se o aluno com média quiser 
fazer também, tem direito, valendo, sempre, a nota maior. Daniele 
demonstra  que  as  datas  para  recuperação  paralela  já  estão 
previstas  no  calendário,  sendo  realizadas  bimestralmente,  sendo 
que  os  horários  para  disposição  terão  que  ser  ajustados.  Não 
havendo  outras  manifestações,  em  votação,  a  Normativa  foi 
aprovada  por  unanimidade.  Jolcemar  Ferro,  no  uso  da  palavra, 
destaca  o  momento  atual  do  Câmpus,  onde  estão  acontecendo 
vários empenhos, obras em andamento, sendo que nos próximos 
meses iniciam as obras para construção do auditório e prédio da 
Medicina  Veterinária,  também muitos  equipamentos  estão  sendo 
comprados,  ressalta  Ferro.  Na  sequência,  foi  pré-agendada  a 
próxima  reunião  do  Conselho  para  19/12/13  (dezenove  de 
dezembro  de  dois  mil  e  treze),  às  17h.  Não  houveram  outras 
manifestações e Jolcemar Ferro agradeceu a presença de todos e 



deu  por  encerrada  a  presente  reunião  e  eu,  Ivanete  Maria  de 
Oliveira, secretária, lavrei a presente ata, que será assinada pelos 
presentes.


