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Aos vinte e um dias do mês de dezembro de dois mil e onze, às catorze horas e trinta minutos, no prédio do

IFRS – Campus Osório, reuniu-se os membros do CONCAMPO. Estavam presentes na reunião, o presidente

professor  Roberto  Saouaya,  os  professores  conselheiros,  Marcos  Daniel  Schmidt  de  Aguiar,  Eduardo

Marczwski da Silva e Daniela Sanfelice e a conselheira técnica administrativa: Ana Paula Silva da Luz. O

presidente do CONCAMPO, Roberto Saouaya solicita que se acrescente um parágrafo único ao regimento

interno onde conste o quorum mínimo para as reuniões como também para as votações, sendo a maioria

simples de seis membros do conselho, todos os membros aceitaram a proposta. Foi analisado também o

tempo hábil para receber as pautas a serem discutidas nas reuniões ordinárias do CONCAMPO, sendo que

por sugestão do presidente Roberto Saouaya as pautas devem vir das Coordenadorias e Direção do Campus e

também de órgãos colegiados como a CPPD, CIS, SPA, e que o discente representante no CONCAMPO

conselheiro  Dorival seja o representante oficial dos alunos, já que ainda não temos o grêmio estudantil no

Campus. A sugestão é que a conselheira Vera receba e protocole as pautas e encaminhe as Coordenações e ou

Diretorias e estas avaliam se o assunto é pertinente ou não ao CONCAMPO, e caso o assunto não seja da

alçada da Coordenadoria ou Direção que o mesmo volte para a pauta da reunião ordinária para a análise e

votação no CONCAMPO. O prazo para do trâmite é de 20 dias, sendo protocolado com a conselheira Vera. A

proposta foi aceita por unanimidade por todos os conselheiros.  O professor  Roberto  coloca  que  o  ano  de

2011 foi recheado de desafios no campus Osório, mas que isto agora faz parte do passado. O conselheiro

Marcos propõe que cada modalidade de curso tenha uma coordenação para facilitar a gestão do ensino no

campus. O professor Roberto afirma que este é o ideal, mas que momentaneamente não há condições devido

não existência do cargo.  O presidente Roberto Saouaya sugere a criação de uma comissão formada por um

conselheiro de cada segmento, para que avalie as demandas e se assunto é pertinente  as reuniões  ordinárias.

O conselheiro Eduardo concorda da importância desta comissão para fazer a filtragem das pautas. A proposta

foi aceita por unanimidade pelos conselheiros. Ficou acertado entre os conselheiros que a próxima reunião

será em fevereiro de 2012,  em data a ser marcada e que se faça o calendário das reuniões ordinárias do ano

de 2012. A sugestão aceita  é que as reuniões do CONCAMPO seja bimestral. O presidente Roberto se

manifesta pedindo que o CONCAMPO tenha um ad referendum, em casos que o presidente possa atender, o

pedido foi aceito pelos conselheiros. Foi homologado os eleitos para a Comissão Permanente de Pessoal

Docente – CPPD como titulares: Flávia Santos Twardowski Pinto, Patricia Prochnow e Leandro Raizer e

suplentes: Aline Noimann e Rafaela Fetzner Drey. Quanto o calendário escolar de 2012, o presidente Roberto



propõe incluir uma data em dezembro para os jogos escolares. No entanto, o  conselheiro Eduardo fala que é

cedo por haver vários assuntos a serem resolvidos e solicita maior participação dos servidores. Diante desse

impasse, o presidente Roberto propõe que se entre em votação: inclusão ou não dos jogos escolares no

calendário de 2012. Realizada a votação, três votos contra incluir os jogos no calendário de 2012 e dois votos

a favor. Portanto, o calendário escolar de 2012 foi aprovado sem os jogos escolares. Outro assunto em pauta

trata-se das alterações curriculares dos cursos de ensino médio e subsequente para 2012. Posto em votação:

aprovado  por  unanimidade  as  alterações.   Foi  sugerido  que  quando  houver  alguma  alteração  que  seja

colocada a justificativa em anexo ao calendário. O conselheiro Marcos ressaltou que o curso de Guia de

Turismo, após reuniões com os professores do curso teve alterações que qualificará o mesmo, sendo voltado

para a região, que é uma novidade no setor de ensino no Litoral Norte. O presidente Roberto comentou que

no  CONSUP não  foi  tão  fácil  aprovar  as  alterações  curriculares  co  Curso  Superior  de  Tecnologia  de

Processos Gerenciais,  visto que em duas ocasiões  o presidente  teve que diante  da plenária  justificar  as

alterações, visto que alguns conselheiros do CONSUP estavam reticentes. O presidente Roberto encaminha

todos  os  conselheiros  o  documento  entregue  pela  professora  Shana,  Coordenadora  de  Desenvolvimento

Institucional do Campus Osório solicitado na última reunião. O documento é lido e aprovado. O conselheiro

Marcos fala que se chateou e se sentiu constrangido em receber o e-mail da servidora e conselheira Vera,

enviado  pela  Coordenadoria  de  Desenvolvimento  Institucional,  pois  entende  que  aquele  não  era  um

documento viável e oficial,  além do que não era o que o CONCAMPO havia  solicitado. O conselheiro

Marcos fala que sente falta e não enxerga o trabalho desta Coordenadoria no campus e sugere ao professor

Roberto  o  fortalecimento  das  coordenadorias  do  campus  Osório.  Os  conselheiros  Eduardo  e  Daniela

concordaram com a fala do professor Marcos. O presidente Roberto diz que este assunto se refere a sua

gestão  e  não  cabe  neste  momento  a  discussão.  A professora  Fernanda  Albuquerque,  Coordenadora  de

Extensão do Campus Osório trouxe aos conselheiros um pedido de aprovação para os cursos do Pronatec,

referendada por um conjunto de professores do campus. O CONCAMPO solicitou que um dos professores

esclarecesse sobre os cursos do PRONATEC. O CONCAMPO solicitou esclarecimento sobre os cursos do

PRONATEC, para que depois seja feita a análise,  pois o prazo se expira em 31/12/2011.  A professora

Fernanda,  Coordenadora  de  Extensão  fez  a  explanação  dos  cursos,  suas  cargas  horárias,  etc.  Após  a

explanação todos os conselheiros aprovam os cursos escolhidos do PRONATEC para o ano de 2012 a serem

ofertados no campus e na região do litoral norte. A reunião encerrou-se às dezessete horas, sendo que esta ata

é lavrada e assinada por mim, Ana Paula Silva da Luz e pelos demais presentes.


