
Ata da 4ª reunião do CONCAMPUS – do IF Catarinense – 
Câmpus Concórdia – 2013

Aos dezenove dias do mês de dezembro de dois mil  e treze, às 
dezessete  horas,  reuniram-se  na  sala  de  Reuniões  do  Centro 
Administrativo  do  IF  Catarinense  –  Câmpus  Concórdia,  para  a 
quarta  reunião  -  exercício  de  2013,  o  Conselho  do  Câmpus 
Concórdia – CONCAMPUS. Estiveram presentes os membros do 
CONCAMPUS:  Gilmar de Oliveira Veloso, Delides Lorensetti, Idair 
Piccinin,  Renato  Dalla  Costa  e  Nanachara  Carolina  Sperb. 
Registrada,  também,  a  presença  dos  servidores  Adenilson 
Trindade, das professoras Sheila Mello da Silveira, Maribel Barbosa 
da  Cunha  e  Maria  Manuela  Camino  Feltes.  O  Presidente  do 
CONCAMPUS, em exercício senhor Gilmar de Oliveira Veloso, 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 da 
nova  proposta  da  matriz  curricular,  do  Curso  Técnico  em 
Agropecuária integrado ao ensino médio; apreciação/aprovação da 
nova proposta da matriz curricular, do Curso Técnico em Alimentos 
integrado  ao  ensino  médio;  apreciação/aprovação  do  Projeto 
Pedagógico do Curso de Bacharelado em Engenharia de Alimentos 
e  apreciação/aprovação  do  Regimento  Interno  do  Comitê  de 
Tecnologia  da  Informação  e  Comunicação,  do  IF  Catarinense  - 
Câmpus  Concórdia.  Com  a  concordância  dos  presentes,  a 
professora e Coordenadora do Curso  Maribel  Barbosa da Cunha 
apresentou  a  nova  proposta  da  matriz  curricular,  do  Curso 
Técnico  em  Agropecuária,  integrado  ao  ensino  médio: 
necessária para adequar as normas da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional - LDB e do Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, comenta a professora. 
Foram  alteradas  cargas  horárias,  inseridas  algumas  disciplinas, 
ficando  um total  de  carga  horária  de  4.170  (quatro  mil,  cento  e 
setenta) horas. Gilmar Veloso diz que a alteração da carga horária 
foi necessária para adequação as Diretrizes Curriculares Nacionais 
para o Ensino Médio (resolução n° 02 de 30/01/2012) e Diretrizes 
Curriculares  Nacionais  para  a  Educação  Profissional  Técnica  de 
Nível  Médio  (resolução  nº  06  de  20/09/2012). Idair  Piccinin 
questiona como se justifica 30h aula para desenho e 90h aula para 
topografia, pois acha pouco para desenho, sugere alterar. Maribel 
explica que pela normas a grade curricular é maior para topografia. 



Gilmar  Veloso  ressalta  que  as  adequações  foram  efetuadas, 
atendendo  as  exigências,  no  geral  não  foram  feitas  alterações 
significativas, mas sugestões são sempre bem vindas. Não havendo 
outras  manifestações,  em  votação,  a  nova  proposta  da  matriz 
curricular, do Curso Técnico em Agropecuária integrado ao ensino 
médio foi aprovada por unanimidade. Na sequência a professora e 
Coordenadora  do  Curso  Sheila  Mello  da  Silveira   apresentou  a 
nova  proposta  da  matriz  curricular,  do  Curso  Técnico  em 
Alimentos,  integrado  ao  ensino  médio:  Ressalta  que  foram 
alteradas carga horária de disciplinas e nomenclaturas, sendo as 
mudanças feitas para contemplar  o  catálogo nacional  de cursos, 
ficando um total do curso integrado de 3.868 (três mil, oitocentas e 
sessenta  e  oito)  horas. O  núcleo  do  ensino  médio  sofreu  as 
mesmas alterações do Curso Técnico em Agropecuária integrado 
ao  ensino  médio  também  visando  adequações  as  Diretrizes 
Curriculares  Nacionais  para  o  Ensino  Médio. Não  havendo 
manifestações pelos presentes,  em votação,  a  nova proposta da 
matriz  curricular,  do  Curso  Técnico  em  Alimentos,  integrado  ao 
ensino médio foi aprovada por unanimidade. Após, a professora e 
Coordenadora do Curso  Maria Manuela Camino Feltes passou a 
apresentação  do Projeto Pedagógico do Curso de Engenharia 
de  Alimentos:  a  professora  salienta  que  o  curso  deverá  ser 
cadastrado  no  site  do  MEC  até  o  mês  de  abril,  com  vistas  a 
avaliação  e  reconhecimento  do  curso.  Ressalta  que  a  mudança 
para Engenharia de Alimentos aproveitou toda a estrutura do curso 
de  Tecnologia,  já  existente.  Destaca  que  foram  observadas 
legislações e regulamentos do IF  Catarinense  e  orientações dos 
conselhos  (CREA  e  CRQ).  Foram  implementadas  adequações 
quanto as nomenclatura,  ementas e complementações de textos, 
detalhamento de itens, inseridos comentários sobre ACCs, ainda, 
destaca que o Núcleo Docente Estruturante - NDE trabalhou para 
alinhar o Projeto Pedagógico do Curso – PPC com o PPI e PDI. A 
carga  horária  total  do  curso  é  de  3660  (três  mil,  seiscentas  e 
sessenta) horas.  Idair Piccinin questiona se a parte de inspeção é 
contemplada nas ementas disciplinares,  se não, sugere que seja 
inserido. Manuela explica que é contemplado sistemas de inspeção, 
mas anotou a sugestão para verificação.  Sheila Mello da Silveira 
ressalta que a bibliografia do curso foi feita com cuidado. Gilmar 
Veloso parabeniza o grupo pelo trabalho e reconhece o trabalho da 
Coordenação  e  do  NDE  e  ressalta  que  os  PPCs  devem  ser 
constantemente  reavaliados.  Não  havendo  outras  manifestações 



pelos presentes, em votação, o PPC de Engenharia de Alimentos, 
foi aprovado por unanimidade. Na sequência o servidor Adenilson 
Trindade apresentou a minuta do  Regimento Interno do Comitê 
de  Tecnologia  da  Informação  e  Comunicação,  do  IF 
Catarinense  -  Câmpus  Concórdia: salienta  que  a  implantação 
deste é para atender exigência do Tribunal de Contas da União, 
objetivando nortear tudo o que está relacionado com Tecnologia da 
Informação no Câmpus. É de carácter consultivo e subordinado a 
Direção  do  Câmpus.  Na  prática,  tudo  que  envolva  informática, 
tecnicamente  passaria  pelo  aval  do  comitê,  destaca  Adenilson. 
Delides Lorensetti fala que, atualmente, Adenilson é o presidente do 
Comitê. Idair Piccinin destaca que é uma obrigação nas Instiuições, 
a  implantação  dessas  políticas.  Nanachara  questiona  quanto  ao 
prazo  de  vigência  do  comitê.  Adenilson  esclarece  que  é 
indeterminado.  Delides  acrescenta  que  a  mudança  acontece 
automaticamente com a troca dos gestores, para atualização dos 
membros.  Adenilson  destaca,  ainda,  que  já  está  em  pauta  a 
discussão  de  políticas  quanto  ao  uso  da  internet.  Não  havendo 
outras  manifestações  pelos  presentes,  em votação,  a  minuta  do 
Regimento  Interno  do  Comitê  de  Tecnologia  da  Informação  e 
Comunicação, do IF Catarinense - Câmpus Concórdia foi aprovada 
por unanimidade. Gilmar Veloso, no uso da palavra, salienta que 
com  a  mudança  de  Escola  Agrotécnica  para  IFC  -  Câmpus 
Concórdia  demandou  a  criação  de  inúmeras  normatizações  e 
regulamentações.  Destaca  que,  atualmente,  acontecem inúmeras 
obras no Câmpus, também está em estudo a criação de um novo 
curso, de Bacharelado em Engenharia Agronômica. Também, que o 
ano de 2013, tivemos pouca evasão e obtivemos resultados bons 
no  vestibular  e  processo  seletivo.  Não  houveram  outras 
manifestações  e  Gilmar  Veloso  agradeceu a presença de todos, 
desejou um bom ano novo aos presentes e deu por encerrada a 
presente reunião, e eu, Ivanete Maria de Oliveira, secretária, lavrei 
a presente ata, que será assinada pelos presentes.


