
Ata da 1ª reunião do CONCAMPUS – do IF Catarinense – 
Câmpus Concórdia – 2014

Aos nove dias do mês de abril de dois mil e quatorze, às dezesseis 
horas, reuniram-se na sala de Reuniões do Centro Administrativo 
do IF Catarinense – Câmpus Concórdia, para a primeira reunião - 
exercício  de  2014,  o  Conselho  do  Câmpus  Concórdia  – 
CONCAMPUS.  Estiveram  presentes  os  membros  do 
CONCAMPUS:  Gilmar  de  Oliveira  Veloso,  Delides  Lorensetti, 
Diogenes  Dezen,  Mateus  Pelloso,  Marion  Poletto,  Valmir  João 
Galelli  e  Milton  Amador.  Registrada,  também,  a  presença  dos 
professores Nelson Geraldo Golinski e Maribel Barbosa da Cunha. 
O Presidente  do  CONCAMPUS,  em exercício,  senhor  Gilmar  de 
Oliveira Veloso, deu início à reunião, agradecendo a presença de 
todos.  Na  sequência  passou  para  assinatura  a  Ata  da  reunião 
anterior e fez a leitura e aprovação da pauta da reunião do dia: - 
apreciação/aprovação  dos  seguintes  Projetos  de  Criação  e 
Pedagógicos de Cursos - PCC e PPC -  PRONATEC: Agente de 
Desenvolvimento Cooperativista; Agricultor Agroflorestal; Apicultor; 
Auxiliar de Cozinha; Auxiliar de Cozinha – Mulheres Mil; Confeiteiro; 
Confeiteiro – Mulheres Mil;  Criador  de Peixes em Tanque Rede; 
Criador de Peixes em Viveiros Escavados; Jardineiro; Jardineiro – 
Mulheres Mil; Operador de Processamento de Frutas e Hortaliças; 
Operador  de  Processos  de  Produção  de  Carne;  Padeiro  e 
Reciclador; apreciação/aprovação da Normativa de Dependência de 
Estudos,  para  os  alunos  dos  Cursos  do  Ensino  Médio  Técnico 
Integrado. Com  a  concordância  dos  presentes  e  não  havendo 
alterações, Nelson Geraldo Golinski iniciou as apresentações dos 
projetos de criação e pedagógicos dos cursos de Formação Inicial e 
Continuada  -  FIC,  do  PRONATEC:  1.  Projeto  de  Criação  e 
Pedagógico  do  Curso   Agente  de  Desenvolvimento 
Cooperativista – Nelson Golinski ressalta que cursos FIC já foram 
aprovados  pelo  Núcleo  Pedagógico  do  Câmpus –  NUPE e  este 
curso  especificamente  foi  elaborado  a  pedido  das  pequenas 
cooperativas  dos  Municípios  vizinhos.  Após,  apresentou  a  grade 
curricular do curso, totalizando 160h (cento e sessenta) horas aula. 
Diógenes questiona quanto a bibliografia. Nelson esclarece que a 
mesma  vem  especificada  no  guia  dos  cursos  do  PRONATEC. 
Diógenes  sugere  inserir  linha,  apontando  o  “total  de  horas”,  da 
grade curricular.  2.  Projeto de Criação e Pedagógico do Curso 
Agricultor Agroflorestal – Abelardo Luz –  Nelson apresentou a 



grade curricular,  totalizando 200h (duzentas)  horas  aula.  Delides 
questiona  se  a  bibliografia  é  obrigatória.  Nelson  fala  que  são 
sugestões  e  em  sendo  os  cursos  ofertados  a  públicos 
diversificados, o acompanhamento vai de acordo com a realidade 
de  cada  um.  3.  Projeto  de  Criação  e  Pedagógico  do  Curso 
Apicultor – Nelson destaca que este curso foi elaborado a pedido, 
para  atendimento  aos  apicultores  da  região  que  utilizam  o 
Entreposto do Mel, instalado nas dependências do Câmpus, desde 
2010.  Após  apresentou  a  grade  curricular  do  curso,  totalizando 
160h  (cento  e  sessenta)  horas  aula.  4. Projeto  de  Criação  e 
Pedagógico dos Cursos de Auxiliar de Cozinha - serão ofertados 
dois  cursos,  sendo que um deles será na modalidade “Mulheres 
Mil”, este com um total de 240h (duzentas e quarenta) horas aula, e 
com a inclusão das disciplinas de Matemática e Portifólio/Mapa da 
Vida e outro com total de 200h (duzentas) horas aula. 5. Projeto de 
Criação  e  Pedagógico  do  Curso  Confeiteiro  –  também serão 
ofertados  dois  cursos,  sendo  que um deles  será  na  modalidade 
“Mulheres  Mil”,  sendo  este  com  um  total  de  240h  (duzentas  e 
quarenta)  horas  aula  e  com  a  inclusão  das  disciplinas  de 
Matemática e Portifólio/Mapa da Vida e outro com total  de 200h 
(duzentas)  horas aula.  6. Projeto de Criação e Pedagógico do 
Curso Criador de Peixes em Tanque Rede - Nelson destaca que 
o curso foi pensado a partir do curso de piscicultor (já ofertado pelo 
PRONATEC),  em  que  foi  dado  suporte  para  implantação  de 
tanques para criação de tilápia, sendo que a oferta deste curso veio 
atender  a  pedidos  dos  então  profissionais  qualificados 
anteriormente. Total de 200h (duzentas) horas aula.  7. Projeto de 
Criação e Pedagógico do Curso Criador de Peixes em Viveiros 
Escavados –  Total de 200h (duzentas) horas aula.  8. Projeto de 
Criação e Pedagógico do Curso Jardineiro - serão ofertados dois 
cursos,  sendo que um deles será na modalidade “Mulheres Mil”, 
este com um total de 200h (duzentas) horas e com a inclusão das 
disciplinas de Matemática e Portifólio/Mapa da Vida e outro com 
total de 160h (cento e sessenta) horas aula. 9. Projeto de Criação 
e Pedagógico do Curso Operador de Processamento de Frutas 
e Hortaliças – Total de 270h (duzentas e setenta) horas aula.  10. 
Projeto  de  Criação  e  Pedagógico  do  Curso  Operador  de 
Processos de Produção de Carnes -  Total de 390h (trezentas e 
noventa)  horas  aula.  11.  Projeto  de  Criação e Pedagógico  do 
Curso Padeiro –  Total de  200h (duzentas) horas.  12. Projeto de 
Criação e Pedagógico do Curso Reciclador  –  Nelson destaca 



que o curso será ofertado em Abelardo Luz, e foi  um pedido do 
público do assentamento José Maria. Total da carga horária: 200h 
(duzentas) horas. Marion fala que em Concórdia não houve procura 
pelo  curso  até  o  momento,  mas  acredita  que  em se  fazendo  a 
divulgação haja interesse. Gilmar Veloso questionou aos presentes 
quanto a aprovação dos cursos ora apresentados, não houveram 
objeções pelos presentes, sendo estes aprovados por unanimidade. 
Nelson  registra  o  agradecimento  à  direção  pelo  apoio  em 
proporcionar visita técnica, a alunos de curso do PRONATEC, ao 
Município  de  Lages.  13.  Na  sequência,  a  professora  Maribel 
Barbosa  da  Cunha  apresentou  a  minuta  da   Normativa  de 
Dependência  de  Estudos,  para  os  alunos  dos  Cursos  do 
Ensino  Médio  Técnico  Integrado  –  Maribel  destaca  que  a 
respectiva minuta já  foi  apresentada e aprovada  pelos docentes, 
esclarece que o aluno que reprova em até duas disciplinas, poderá 
cursar estas em outro ano. Nesse caso, as mesmas serão ofertadas 
em regime  especial,  em horário  diferenciado,  com carga  horária 
mínima e avaliação pré-estabelecidos. Marion questiona por que o 
Instituto oferece essa modalidade, sendo que no Estado a mesma 
foi  abolida. Maribel diz que a tendência é de que o Estado deva se 
adaptar a essa realidade. Veloso registra que a normatização das 
dependências  veio  auxiliar  a  organização  da  oferta  dessa 
modalidade, que é um problema de longa data. Diógenes sugere 
acrescentar ao final do art. 7º da Normativa, a expressão: “conforme 
o caso”. Maribel fala que será providenciada a alteração. Em não 
havendo  outras  manifestações  e  questionado  aos  presentes,  a 
normativa foi aprovada por unanimidade.  Palavra Gilmar Veloso: 
salienta que o mandato da atual composição do Conselho está na 
fase  final,  e  os  encaminhamentos  para  eleição  estão  sendo 
providenciados.  Com  exceção  dos  membros  natos,  os  demais 
membros  poderão  se  candidatar,  se  assim  o  desejarem,  pois  o 
regimento do CONCAMPUS permite uma recondução, fala Veloso. 
Também  informa  aos  presentes  que  não  haverá  vestibular  nos 
próximos  processos  seletivos,  sendo  que  estes  acontecerão 
exclusivamente via ENEM. Milton Amador registra seu interesse em 
candidatar-se, para continuação no Conselho no próximo mandato. 
Da  mesma  forma,  Valmir  João  Galelli  deixa  registrado  o  seu 
interesse em candidatar-se. Não houveram outras manifestações e 
Gilmar Veloso agradeceu a presença de todos e, eu, Ivanete Maria 
de Oliveira, na condição de secretária, lavrei a presente ata, que 
será assinada pelos presentes.


