
 Ata da 4ª reunião do CONCAMPUS – IFC – Câmpus Concórdia/2014

Aos vinte e três dias do mês de outubro de dois mil e quatorze, às dezesseis
horas,  reuniram-se  na  sala  de  Reuniões  do  Centro  Administrativo  do  IFC –
Câmpus Concórdia, membros integrantes do Conselho do Câmpus Concórdia –
CONCAMPUS,  para  a  quarta  reunião  do  CONCAMPUS,  exercício  2014.
Estiveram presentes os membros Jolcemar Ferro,  Gilmar de Oliveira  Veloso,
Agostinho  Rebellatto,  Greice  Kellen  Morche,  Mateus  Eloir  Gabriel,  Dirceu
Rigo, Nanachara Carolina Sperb, Rosane da Silva França Lubaszewski Cavasin
e  Thiago  Luiz  Moretto.  Também  presentes  os  professores  Vinícius  Silva
Moreira,  Coordenador  do  Curso  Técnico  em  Agropecuária  Integrado;
Alessandra  Farias  Millezi,  Coordenadora  do  Curso  Técnico  em  Alimentos
Integrado  e  Lucio  Rauber,  Coordenador  do  Curso  de  Medicina  Veterinária.
Justificada a ausência do membro Milton Amador. O Diretor-Geral do Câmpus e
Presidente do CONCAMPUS, professor Jolcemar Ferro, agradeceu a presença,
deu  boas  vindas  a  todos  e  em  seguida,  apresentou  os  assuntos  da  pauta:
alterações  dos  Projetos  Pedagógicos  dos  Cursos  -  PPCs:  Técnico  em
Agropecuária,  Integrado;  Medicina  Veterinária  e  Técnico  em  Alimentos
Integrado. Na sequência passou a palavra ao professor Vinícius Silva Moreira,
Coordenador  do  Curso  Técnico  em  Agropecuária  Integrado  que,  após
apresentação prévia  ressaltou  aos  presentes  as  alterações  do  PPC do Curso
Técnico  em  Agropecuária,  Integrado,  destacando  que  o  Núcleo  Docente
Básico do Curso  - NDB  trabalhou para reorganizar o PPC, de acordo com
orientações da Pró Reitoria  de Ensino -  PROEN: alterada a  apresentação do
curso,  visando  a  uniformização  dos  cursos  ofertados  pelo  IFC;  alterados  a
composição e dados do NDB; alterado a modalidade do curso de “integral” para
“presencial”; atualizada a legislação; alterada carga horária para 4170 (quatro
mil,  cento  e  setenta  horas);  quanto  a  matriz  curricular,  permanece  3  anos;
alterado o termo “séries” por “anos”; ressaltado que a língua inglesa agora é
obrigatória e o discente terá a opção de fazer uma segunda língua ou a disciplina
Pesquisa  Científica;  também  foram  ampliadas  cargas  horárias  de  algumas
disciplinas (por opção do curso) e alteradas nomenclaturas (disciplinas); também
incluída  as  disciplinas  de  Desenho  Técnico  e  Topografia,  para  atender
exigências  do  Conselho  Regional  de  Engenharia  e  Arquitetura  –  CREA;
reduzido as horas do estagio curricular obrigatório de cento e sessenta horas para
cento e vinte horas; reorganizadas  ementas das disciplinas e incluídos temas
transversais; alterada forma da descrição do corpo docente do curso e técnicos
administrativos; atualizada a descrição da infraestrutura. O professor Vinicius
destacou  ainda  a  inclusão  do  curso  em  sistema  do  CREA,  que  facilitará  a
inscrição dos alunos egressos e que o PPC é um documento que necessita de
constante revisão. Jolcemar Ferro consultou aos presentes quanto a aprovação



das alterações apresentadas, não houveram objeções, sendo a matéria aprovada
por  unanimidade.  Na  sequência,  a  professora  Alessandra  Farias  Millezi,
Coordenadora do Curso Técnico em Alimentos Integrado, após apresentar-se,
relatou  as  propostas  de  alterações  do  PPC  do  Técnico  em  Alimentos
Integrado:  carga  horária  das  disciplinas  e  disciplinas  do  núcleo  técnico;
organização da  nova matriz  curricular  para  ingresso  de estudantes  em 2015;
atualizações gerais (ementário, docentes, técnicos administrativos, infraestrutura
disponível, princípios filosóficos do curso, etc.), alteração da carga horária dos
estágios obrigatórios, de cento e sessenta horas para cento e vinte, sendo a carga
horária total do curso de 3840 (três mil, oitocentos e quarenta) horas. Consultado
aos presentes quanto a aprovação das alterações apresentadas,  não houveram
objeções,  sendo  a  matéria  aprovada por  unanimidade.  Dando continuidade  a
pauta o professor Lucio Rauber, Coordenador do Curso de Medicina Veterinária
passou  aos  presentes  as  alterações  sofridas  no  PPC  da  3º  Medicina
Veterinária: atualizadas  referencias  bibliográficas,  corpo  docente  e  corpo
técnico-administrativo; elaborados  regulamentos  dos  laboratórios/unidades  de
ensino;  quanto  a  titulação,  a  mesma foi  alterada  de  "Bacharel  em Medicina
Veterinária" para "Médico Veterinário" e substituída a expressão: “....sendo que
as vagas serão ofertadas através de vestibular e do Sistema de Seleção Unificada
do MEC (SISU)..." por: ".... sendo que as vagas poderão ser ofertadas através
de vestibular e do Sistema de Seleção Unificada do MEC (SISU)...". O membro
Jolcemar Ferro sugeriu modificar o texto de forma que este preveja o ingresso
por  outros  meios  que  por  ventura  venham  a  ser  adotados.  Consultado  aos
presentes  quanto  a  aprovação  das  alterações  apresentadas,  não  houveram
objeções, sendo a matéria aprovada por unanimidade. Jolcemar Ferro ressaltou
que a época é de consolidação do Instituto e, dessa forma, estão sendo criadas
muitas normativas e resoluções, sendo necessária uma reunião extraordinária do
conselho até o final do ano. Gilmar Veloso destacou que o Conselho Superior do
IFC –  CONSUPER,  ainda  não possui  calendário  das  reuniões  anuais  e  isso
influencia  as  decisões  nos  Câmpus.  Na  sequência,  não  havendo  outras
manifestações  dos  presentes,  Jolcemar  Ferro  agradeceu  a  presença  e
disponibilidade de cada um e deu por encerrada a reunião e eu, Ivanete Maria de
Oliveira,  lavrei  a presente  ata,  que será assinada pelos presentes na próxima
reunião.


