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Aos cinco dias do mês de março de dois mil e dezoito, com início às dezoito horas, foi 1 
realizada a primeira reunião extraordinária do Conselho de Campus Provisório do ano 2 
de 2018, convocada através do Memorando 002/2018. A sessão foi presidida pelo 3 
Professor Diretor Erik Schüler, Presidente do Conselho. Estiveram presentes os 4 
seguintes conselheiros: representante discente: Alair Costella; representantes docentes: 5 
Marcos Juares Vissoto Corino, Patrícia Peter dos Santos Zachia Alan e Paulo Ricardo 6 
Cechelero Villa; representantes técnico-administrativos: Ademilson Marcos Tonin e 7 
Renata Romanzini Ciello. Secretariou a reunião a servidora Maiara Juliane Faust. Os 8 
servidores se reuniram para tratar da seguinte pauta: 1 – Encaminhamento quanto à 9 
oferta do Curso Técnico em Informática Subsequente ao Ensino Médio. O 10 
Presidente deu início à sessão expondo as possibilidades de oferta do curso Técnico em 11 
Informática Subsequente ao Ensino Médio, previamente definidas na primeira reunião 12 
ordinária deste conselho, sendo elas: oferta em 2019/1 com novo PPC, oferta em 2019/2 13 
com novo PPC, oferta em 2018/2 com o modelo atual. O conselheiro Ademilson fez a 14 
primeira consideração a respeito do tema, expondo que seu voto era resultado de 15 
consulta realizada junto aos demais técnicos que atuam no Campus, na qual foi 16 
unânime, entre os que responderam, a opção pela oferta do curso em 2019/2 com novo 17 
PPC. Manifestou que os motivos para esta opção são a possível concorrência entre o 18 
curso Técnico em Informática Subsequente ao Ensino Médio e o curso de Tecnologia 19 
em Análise e Desenvolvimento de Sistemas e a dificuldade que o Setor de Ensino terá 20 
em realizar 120 matrículas em 2019/1. Ressaltou que o ensino médio requer entrevista 21 
com todos os pais e que a pedagoga Diana Lusa encontra-se afastada. O Presidente 22 
comunicou que no processo seletivo de 2019/1 será solicitada uma pedagoga para a 23 
Reitoria. O conselheiro Ademilson fez menção às comissões envolvidas no processo 24 
seletivo e às certificações do Encceja, que também estão a cargo do Setor de Ensino. A 25 
Conselheira Patrícia relatou que seu voto também é oriundo de consulta junto aos 26 
docentes, na qual seis deles se manifestaram, sendo 04 (quatro) professores a favor da 27 
oferta em 2019/1 com novo PPC, 01 (um) a favor da oferta em 2019/2 com novo PPC e 28 
01 (um) a favor da oferta do curso remodelado no ano de 2019 independente do 29 
semestre. O Conselheiro Alair apontou que foram consultados os discentes mais 30 
próximos e com maior interesse, os quais foram favoráveis à oferta do curso em 2019/2 31 
com novo PPC. Os motivos para esta decisão dos discentes foram a possível 32 
concorrência entre o curso Técnico em Informática Subsequente ao Ensino Médio e o 33 
curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas e para tornar o curso 34 
técnico mais atrativo. Colocado em votação, 03 (três) conselheiros foram favoráveis à 35 
oferta do curso Técnico em Informática Subsequente ao Ensino Médio em 2019/1 com 36 
novo PPC e 03 (três) foram favoráveis à oferta deste curso em 2019/2 com novo PPC. O 37 
voto de desempate coube ao Presidente, que seguiu pela oferta em 2019/1, com o novo 38 
PPC. Nada mais havendo, lavro essa ata que será assinada por mim e pelos demais 39 
membros presentes: 40 
 
Erik Schüler:____________________________________________________________ 

Maiara Juliane Faust:_____________________________________________________ 

Alair Costella:___________________________________________________________ 

Ademilson Marcos Tonin: _________________________________________________ 
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Renata Romanzini Ciello: _________________________________________________ 

Marcos Juares Vissoto Corino: _____________________________________________ 

Patrícia Peter dos Santos Zachia Alan:_______________________________________ 

Paulo Ricardo Cechelero Villa: _____________________________________________ 

 


