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ATA n. 01 de 2011, DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CAMPUS
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AVANÇADO GERALDO WERNINGHAUS REALIZADA EM 23 de NOVEMBRO de 2011,
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NA SEDE DO IF- SC- CAMPUS AVANÇADO GERALDO WERNINGHAUS, SITO A RUA
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DOS IMIGRANTES, s/n – RAU.
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Aos vinte e três dias de novembro do ano de dois mil e onze, quarta-feira, às dezoito

7

horas, o Colegiado do Campus Avançado Geraldo Werninghaus reuniu-se para a Reunião

8

Ordinária sob a Presidência do Diretor do Campus Avançado Geraldo Werninghaus,

9

Neury Boaretto, com a presença dos seguintes membros: Diretor Neury Boaretto, Chefe

10

de Ensino Janete Godoi, professores Luiz Fernando Henning, Stelio Jacomo Storti e

11

Delcio Luis Demarchi, técnicos José Roberto Murara, Fernando Henrique Gruber Colaço e

12

Fabio Meincheim, os discentes Juma Belitzki, Paulo Henrique Paholski e Hudson Haruo

13

Sato e a servidora que secretaria o colegiado, Jussete Rosane Trapp Wittkowski. O

14

professor Marlon Vito Fontanive não compareceu por estar em visita técnica, e o técnico

15

Evandro Belmiro da Silva justificou sua ausência. A seguir foi repassada a pauta da

16

reunião. 1. Posse dos membros eleitos. 2. Aprovação das datas e horários das reuniões

17

ordinárias. 3. Apresentação da proposta do regimento interno do colegiado. 4. Discussão

18

da representação da sociedade civil. Primeiro Ponto: O diretor dá as boas vindas e pontua

19

os segmentos institucionais ali representados, informando que ainda falta ao colegiado

20

indicar os representantes da sociedade civil, tendo sido a constituição do colegiado um

21

compromisso que ele assumiu no ato de sua posse. Fez-se a leitura do Termo de Posse,

22

solicitando-o aos eleitos que o assinassem, tomando posse do cargo. Iniciou-se com a

23

chamada dos representantes do corpo discente, seguido pelos representantes dos

24

técnicos administrativos e representantes do corpo docente, finalizando com a Chefe da

25

Assessoria de Ensino, Pesquisa e Extensão, representante nata do colegiado. Solicitados

26

pelo diretor, alguns membros apresentaram seu ponto de vista sobre a importância do

27

Colegiado. A discente Juma ressaltou a importância dos alunos poderem participar dos

28

processos decisórios e de serem ouvidos no campus. O técnico Fabio confere valor à

29

importância do processo participativo, em detrimento do autoritarismo. Por último a chefe

30

de ensino Janete esclareceu que o colegiado é um fórum deliberativo participativo,

31

enfatizando o quanto é importante que todos os integrantes do colegiado participem aos

32

seus pares as decisões tomadas. O diretor Neury esclarece que nas reuniões todos os

33

representantes têm direito a fala, mas somente os titulares terão direito a voto. Segundo

34

Ponto: Aprovação das datas e horários das reuniões ordinárias: a discente Juma sugere

35

dezoito e trinta horas. O professor Henning pede que, na medida do possível, não haja

36

conflito com os horários de aula. Quanto a isso o diretor Neury fala da inevitabilidade de

37

ocorrer conflito com horários de aula e propõe que as reuniões ocorram nas segunda

38

semana de cada mês, nas quintas-feiras, às dezoito horas e trinta minutos. Assim, a

39

próxima reunião acontecerá no dia oito de dezembro, no horário acima mencionado.

40

Terceiro Ponto: Apresentação da proposta do regimento interno do colegiado. O diretor

41

Neury distribui uma cópia da proposta que foi concebida a partir da MINUTA DO

42

REGIMENTO INTERNO DO CAMPUS AVANÇADO e dos regulamentos dos colegiados

43

dos campi de Joinville e Continente e que todos receberão uma cópia virtual para

44

conhecerem , discutirem e apresentarem as sugestões na próxima reunião. O técnico

45

Fábio criará uma lista de e-mails do Colegiado, que terá como login “colegiado.gw”.

46

Quarto Ponto: Discussão da representação da sociedade civil. Fez-se, neste momento, o

47

levantamento de possíveis instituições participantes. O professor Henning sugere um

48

representante da empresa Weg, considerando o grande número de alunos neste campus

49

que são funcionários dela. A chefe de ensino Janete sugere um representante da União

50

Jaraguaense de Associações de Moradores (UJAM) e a Associação Comercial e

51

Industrial de Jaraguá do Sul (ACIJS), e o Fábio sugere o Movimento de Consciência

52

Negra do Vale do Itapocu (MOCONEVI). O diretor Neury diz que nesse primeiro momento

53

deve ser feito apenas o levantamento das instituições, e que a escolha deverá ser

54

efetivada na próxima reunião. Por último, o diretor Neury informa que nossa reitora,

55

senhora Maria Clara Kaschny Schneider virá a Jaraguá do Sul no dia seis de dezembro e,

56

na oportunidade, deverá vir ao nosso campus, possivelmente ao fim da noite. Ficaram,

57

assim, como aspectos a serem retomados e deliberados na próxima reunião as sugestões

58

para o regimento interno e a escolha das instituições que serão convidadas a enviar um

59

representante para compor o colegiado deste campus, bem como a entrega do Termo de

60

Posse dos membros ausentes. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, e,

61

para constar, eu, Secretária do Colegiado, Jussete Rosane Trapp Wittkowski, lavrei a

62

presente ata. Jaraguá do Sul, vinte e três de novembro de dois mil e onze.
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