MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA.
CAMPUS AVANÇADO GERALDO WERNINGHAUS
REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO

ATA n. 02 de 2011, DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CAMPUS
AVANÇADO GERALDO WERNINGHAUS REALIZADA EM 08 de DEZEMBRO de 2011,
NA SEDE DO IF- SC- CAMPUS AVANÇADO GERALDO WERNINGHAUS, SITO A RUA
DOS IMIGRANTES, s/n – RAU.
Aos oito dias de dezembro do ano de dois mil e onze, quinta-feira, às dezoito horas e
trinta minutos, o Colegiado do Campus Avançado Geraldo Werninghaus reuniu-se para a
Reunião Ordinária, sob a Presidência do Diretor do Campus Avançado Geraldo
Werninghaus, Neury Boaretto, com a presença dos seguintes membros: Diretor Neury
Boaretto, Chefe de Ensino Janete Godoi, professores Luiz Fernando Henning e Delcio
Luis Demarchi, técnicos José Roberto Murara, Fernando Henrique Gruber Colaço, Fabio
Meincheim e Evandro Belmiro da Silva, os discentes Juma Belitzki e Paulo Henrique
Paholski e a servidora que secretaria o colegiado, Jussete Rosane Trapp Wittkowski. O
professor Stelio Jacomo Storti justificou sua ausência. Seguiu-se à pauta da reunião.
Primeiro Ponto: leitura e aprovação da ata. Após, a ata sofre apenas a inserção do termo
“pesquisa” na linha 25, para então ser aprovada e, na próxima reunião, assinada. Sugeriuse que a partir da próxima reunião todos já tenham lido e sugerido possíveis alterações e
na reunião só assinam, com o que todos concordaram. Segundo Ponto: Informes.
Apresentou-se o calendário acadêmico dois mil e doze, já aprovado pelos coordenadores,
em função da inexistência do colegiado no período da aprovação. O Diretor comunica que
o edital de reforma já foi assinado. Informa, também, que houve um problema com a
compra de equipamentos. O professor Neury está em contato com o campus de
Florianópolis, tentando resgatar o processo, adiantando que será difícil. Possivelmente os
equipamentos só poderão serem comprados no próximo semestre. Murara diz que há um
período de em torno de 120 a 180 dias para a entrega, o que inviabilizará um dos
semestre do curso de Fabricação Mecânica. Propôs que se antecipe, caso necessário,
um dos semestres. O técnico Fabio lembra da lista de e-mail do colegiado, que será
entregue ainda hoje à secretária. Terceiro ponto: Aprovação do Regulamento Interno do
Colegiado. O diretor entrega uma cópia física aos presentes e, nos artigos que sofreram
alteração, discutiu-se o ponto e chegando a um consenso. Assim, foi aprovado o
Regulamento Interno do Colegiado. Quarto ponto: Definição dos representantes da

sociedade civil. Retomou-se o nome das instituições indicadas, ficando: Empresa GPS,
indicada pelo Fabio (prof. Neury, favor ver o nome certo), pais de alunos (sugestão da
técnica Dulcecléa), Moconevi, UJAM, WEG, ACIJS e secretaria municipal ou estadual de
ensino (sugestão do técnico Evandro). Procedeu-se uma votação aberta, ficando a
seguinte pontuação: ACIJS, seis votos; UJAM cinco votos; e secretaria de educação, um
voto. Nos próximos dias encaminhar-se-á um ofício às instituições, convidando a
participar. Considerando o fim do ano letivo e as férias, definiu-se que a próxima reunião
se realizará no dia nove de fevereiro de dois mil e doze, às 18:30 horas, no auditório do
campus. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, e, para constar, eu,
Secretária do Colegiado, Jussete Rosane Trapp Wittkowski, lavrei a presente ata. Jaraguá
do Sul, oito de dezembro de dois mil e onze.

