
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE

DIREÇÃO GERAL - BRUSQUE

ATA Nº 516 / 2020 - DG/BRUS (11.01.13.01)

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO
Brusque-SC, 17 de junho de 2020.

Ata Reunião 01/06/2020 CONCAMPUS/Consulta Pública - Plano de Obras e Reformas

Ao primeiro dia do mês de junho do ano de dois mil e vinte, às nove horas, realizou-se (a 
partir da CONVOCAÇÃO/CONVITE para 2ª Reunião Extraordinária do CONCAMPUS), via 
webconferência (Conferência Web da RNP), reunião do Concampus onde estavam 
convocados os membros deste, mas, extendido (aberto) convite para participação de toda 
comunidade do IFC Brusque, para: 1) classificar (por em ordem) as prioridades quanto ao 
plano de obras e reformas - haja vista que na reunião de consulta definiu-se as prioridades, 
mas não houve tempo para disposição desta classificação das prioridades. 2) discutir sobre o 
ProfGeo (Mestrado em Geografia) - possibilidades de localização no Campus Brusque. 
Estavam presentes: Eder Aparecido de Carvalho, Fabio Lamartine Barbosa Toledo, Fernanda 
Moraes de Jesus, Maria Eulália P. Leventi, Nildo de Melo, Tiago Pedrozo, Razieri B Kluwe, 
Paulo Roberto de Souza, Leda Gabriela Ardiles, Marcelo M Kersting, Adriana Neves Dias, 
Josiney de Souza, Julio C Pedroso, Mariléia Melo da Silva, Alessandro Becker, Diogo Rocha 
de Lucas , Charles Vargas, Fabiana Belli, Alícia Weber, Frank D Kindlein, Eddy Eltermann e 
Daniela koster.
Desenvolvimento: Boas vindas do prof. Eder aos participantes, leitura da convocação e 
pontos de pauta.Na sequência repassa a palavra ao Diretor DAP Fabio que inicia a condução 
dos trabalhos, saudando a todos e relembrando rapidamente, que ficou aberto a consulta 
pública entre os dias 29 de abril a 15 de maio, período para contribuições quanto às 
sugestões de obras e reformas que seriam interessantes ao campus, já no dia 21/05/2020 
realizou-se reunião aberta para discussão das proposições feitas, onde primeiramente 
verificou-se as proposições que não se enquadraram como obra ou reforma e foi realizada 
orientação que elas devem fazer parte do Plano Anual de Aquisições e Contratações para 
sua plena execução. Após as discussões e argumentações, registra-se que eram 
inicialmente 30 proposições e foram reduzidas para 16. Conforme tabulado a seguir:

Item Descrição Qualificação Local

1
Isolamento acústico no prédio dos 
laboratórios especiais Reforma Laboratórios Especiais

2

Ampliação - Construção prédio sobre 
estacionamento desenvolvimento 2 
projetos. Obra

Prédio Novo / 
Estacionamento

3

Sala multifuncional com tratamento 
acústico para as aulas de música e outras 
atividades como rádio e cinema Obra Prédio Novo
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4
Espaço de convivência (Copa para 
servidores) Obra Prédio Novo

5 Banheiros (exclusivo servidores) Obra Prédio Novo

6 Laboratório 2 Técnico em Cervejaria Obra Prédio Novo

7
Cobertura prédio administrativo / 
pedagógico Reforma Sobre o prédio Principal

8
Aquisição de sistema de Energia Solar 
(Placas Fotovoltaicas) Reforma

Telhados de todos os 
prédios

9
Espaço de convivência (Espaço para 
descanso e recreativo) Obra

Área Verde / 
Estacionamento

10

Construção de quadra (meia quadra para 
basquete e/ ou campo de areia de vôlei e/ 
ou área de esportes outro esporte) 
descoberta externa Obra

Área Verde / 
Estacionamento

11
Construção de concha acústica no teatro 
de arena Reforma

Teatro de Arena entre 
auditório e refeitório

12

Adequação da guarita para pleno controle 
de acesso ao campus, com cobertura, 
cancelas e portões com catraca para 
acesso de estudantes com carteirinha; Reforma

Portão de entrada de 
veículos e Pedestres

13
Automatização do portão da frente e do 
fundo IFC Reforma

Portão Frontal do 
Campus de fronte a rua 
Hugo Schlosser e 
portão secundário aos 
fundos do câmpus

14
Construção de rampa coberta conexão 
estacionamento - prédio principal Obra

Estacionamento/Lateral 
Cantina

15

Fechamento dos vãos abertos do piso 
superior da biblioteca para implantação 
de 4 salas de estudos; Reforma Biblioteca

16

Modificação na divisória 
Secretaria/Extensão com abertura de 
nova porta. Reforma Secretaria

Fabio lembrou que são as mesmas proposições que estão na ata da reunião disponível para 
assinatura no SIPAC, aos quais alguns participantes já assinaram e outros ainda não, e que a 
proposta agora é que façamos um ordenamento, elencando suas prioridades, para aqueles 
que leram a minuta do plano de obras e reformas, verão que eu já havia colocado lá a 
metodologia de avaliação e ranqueamento que propõe-se que seja usada agora, Fabio relata 
ainda, que tentou escolher a metodologia de um autor que fosse bastante simples já que nós 
temos um público bastante plural compreendendo alunos, técnicos, professores, pais de 
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alunos e egressos. Contudo explicita que Eder abriu esse momento de ranqueamento a 
todos os presentes, porém como não seria possível prever quantos participantes estariam 
presentes na reunião web, optou por utilizar a ferramenta do google formulários, assim 
independente do número de participantes, estes poderiam preencher o formulário com suas 
opiniões e as respostas chegariam todas no mesmo formato para que pudéssemos tabulá-las 
e apresentar o resultado antes do final da reunião.
Fabio solicita, que todos observem que ele aglutinou algumas proposições de acordo com a 
interdependência entre elas, por exemplo as proposição que serão edificadas no mesmo 
local: como o prédio de ampliação do IFC, que terá incluso em seu projeto sala multifuncional 
com tratamento acústico para aulas música e outras atividades como rádio e cinema, 
banheiros exclusivos, espaço de convivência (copa), Laboratório 2 (Técnico em Cervejaria), 
assim como Espaço de convivência (Espaço para descanso e recreativo) e Construção de 
quadra (meia quadra para basquete e/ ou campo de areia de vôlei e/ ou área de esportes 
outro esporte) descoberta externa.
Logo em seguida, Fabio esclarece como funcionará a avaliação, onde as propostas de obras 
ou reformas por meio de alguns critérios: {Benefícios, Abrangência, Satisfação Interna, 
Investimentos, Clientes (Alunos) e Operação}, sendo que para cada critério será dada uma 
nota de (1 à 5), o mesmo infere que deve ser selecionada apenas 1 (uma) nota para cada 
critério, caso seja selecionada mais de uma, esta nota será invalidada. Fabio apresenta ainda 
o quadro exemplificativo que está disponível no formulário de questionamentos. Após isso 
questiona se alguém se opõe a forma de ranqueamento proposta, Nildo questiona se todos 
os presentes poderão opinar pontuando, Fabio informa que sim, Razieri expõe a dificuldade 
em mensurar se a proposição Proposta 7: Cobertura prédio administrativo / pedagógico teria 
valor inferior ou superior à Proposta 15: Fechamento dos vãos abertos do piso superior da 
biblioteca para implantação de 4 salas de estudos, sendo que a título de alinhamento pede 
que todas partam do princípio que a proposta 7, tem valor superior a da proposta 15. E ainda, 
Adriana coloca que achou interessante a forma de priorização, porém encontra certa 
dificuldade no quesito investimento, então Fabio sugere que os participantes analisem as 
propostas e verifiquem quais ele teriam dificuldade em mensurar, então Adriana se manifesta 
novamente apontando que as proposições 1, 8, 11 e 12, então Fabio explicita que quanto a 

proposição 8 ele realizou orçamentação e o valor foi superior a R$ 400.000,00, já quanto ao item 
1, Fabio questiona se o servidor Josiney propositor da ideia, realizou algum orçamentação do 
serviço, ele informa que sim e que os valores orçados para duas formas distintas de execução da 

reforma foi de R$ 4.600,00 e R$ 11.483,00, respectivamente, quanto ao item 11, Fabio 
informa não ter segurança para afirmar, contudo, acredita que a construção de concha 
acústica não fique superior a R$ 50.000,00, quanto ao item 12, Fabio informa que também 
não saber precisar o valor, pede se Razieri propositor da idéia tem alguma noção de valor, 
ele informa que não, porém comenta que acredita que seja uma das coisas mais importantes, 

em termos de responsabilização e do controle em especial dos alunos. Realizada tais falas Fabio 
questiona se todos se sentem seguros para realizar a avaliação a partir de agora e com a 
manifestação positiva dos presentes foi iniciado o período para que as avaliações fossem 
realizadas em alguns minutos. Enquanto as avaliações fossem feitas e para que Fabio pudesse 
ter tempo para compilar os dados, Eder encaminha o segundo ponto de pauta da reunião - 
PROFGEO- fez uma breve explanação sobre o Campus Brusque concorrer com os Campi de 
Blumenau e Araquari para ser pólo presencial  da oferta de mestrado profissional em ensino de 
geografia - parceria com a  UFSM. O servidor Charles sugere a criação de edital interno para 
seleção do secretário do curso. Prof Eder responde, caso sejamos contemplados em sediar o 
curso outros ajustes ocorrerão, mas antecipa que já conversou com alguns colegas, que se 
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colocaram a disposição em colaborar, e que todas as ações referentes aos mestrados são 
relativamente ajustáveis no âmbito da gestão do Campus.  Todos os presentes manifestaram 
apoio à ideia de trazer o citado mestrado para o IFC Campus Brusque.   Na sequência Fabio 

retoma a condução para apresentar o resultado final do ranqueamento das propostas realizada 
pelos presentes, conforme descrito na tabela abaixo:

Colocação Proposta Descrição Pontuação

1º Proposta 12

Adequação da guarita para pleno controle de 
acesso ao campus, com cobertura, cancelas 

e portões com catraca para acesso de 
estudantes com carteirinha. 408

2º Proposta 1
Proposta 1: Isolamento acústico no prédio 

dos laboratórios especiais 396

3º
Proposta 2, 3, 4, 

5, 6 Construção de prédio novo 392

4º Proposta 14
Construção de rampa coberta conexão 

estacionamento - prédio principal 390

5º Proposta 8
Aquisição de sistema de Energia Solar 

(Placas Fotovoltaicas) * 376

6º Proposta 13
Automatização do portão da frente e dos 

fundos IFC Câmpus Brusque 371

7º Proposta 16
Modificação na divisória Secretaria/Extensão 

com abertura de nova porta 364

8º Proposta 15

Fechamento dos vãos abertos do piso 
superior da biblioteca para implantação de 4 

salas de estudos 360

9º Proposta 9 e 10

Espaço de convivência (Espaço para 
descanso e recreativo) e Proposta 10: 

Construção de quadra (meia quadra para 
basquete e/ ou campo de areia de vôlei e/ ou 
área de esportes outro esporte) descoberta 

externa. 347

10º Proposta 11
Confecção de concha acústica no teatro de 

arena 330

11º Proposta 7 Cobertura prédio administrativo / pedagógico 325

O mesmo informa, que o resultado final também estará disponível na ata para que todos 
visualizem e assinem. Razieri recomenda que as obras poderiam ser divididas em blocos de 

ações, por serem de expectativas diferentes, já que há uma linha de tempo para realizações, com 
ações fáceis e difíceis. Eddy Concorda com isso, e coloca que o recurso do prédio comparado à 
quadra de vôlei de areia acabaria desfavorecendo algo que pode ser realizado com custo muito 
baixo e que pode dar um ótimo resultado para os nossos alunos.Daniela sugere que a divisão 
pudesse ser feita em curto, médio e longo prazo. Em seguida Razieri coloca que precisamos dos 
projetos, que é o passo inicial para a realização das ações mais acessíveis de acordo com os 
recursos disponíveis. Então Fabio assevera que obviamente proposições de menor monta, serão 
executadas com recursos do campus, com mais celeridade, porém outras mais caras, que 
necessitarão de recursos externos, poderão tomar mais tempo, caso esses recursos não 
cheguem, as demais proposições passarão à sua frente. Eder finaliza exemplificando a questão 
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da rampa, que já está com projeto em andamento, que caso ele finalize e haja recursos externos 
advindos para esta questão de acessibilidade, essa poderá ser concretizada, mas que será 
privilegiado o ranqueamento proposto. Nada a mais havendo a tratar, eu Daniela koster em 
conjunto com o Fabio Toledo, redigimos a presente ata que associada ao processo eletrônico do 
CONCAMPUS e assinada por todos participantes via SIPAC.

(Assinado digitalmente em 17/06/2020 15:45 )

ADRIANA NEVES DIAS
PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO

CGE/BRUSQU (11.01.13.10)
Matrícula: 1017822

(Assinado digitalmente em 17/06/2020 18:00 )

ALESSANDRO BECKER
AUX EM ADMINISTRACAO
RACI/BRUS (11.01.13.07)

Matrícula: 2027945

(Assinado digitalmente em 17/06/2020 15:04 )

CHARLES DE VARGAS
COORDENADOR - TITULAR

CCONT/BRUS (11.01.13.31)
Matrícula: 393965

(Assinado digitalmente em 17/06/2020 13:17 )

DANIELA KOSTER
CHEFE - TITULAR

GAB/BRUS (11.01.13.01.01)
Matrícula: 1213978

(Assinado digitalmente em 23/06/2020 14:05 )

EDDY ERVIN ELTERMANN
PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO

CTCERV/BRU (11.01.13.35)
Matrícula: 1024793

(Assinado digitalmente em 17/06/2020 14:21 )

EDER APARECIDO DE CARVALHO
DIRETOR GERAL - TITULAR

DG/BRUS (11.01.13.01)
Matrícula: 1066751

(Assinado digitalmente em 25/06/2020 17:49 )

FABIANA FULANETTO BELLI
COORDENADOR - TITULAR

CEXOFIN/FIN (11.01.13.16)
Matrícula: 3008050

(Assinado digitalmente em 23/06/2020 15:18 )

FABIO LAMARTINE BARBOSA TOLEDO
DIRETOR - TITULAR

DAP/BRUS (11.01.13.01.02)
Matrícula: 2006190

(Assinado digitalmente em 17/06/2020 14:33 )

FERNANDA MORAES DE JESUS
ASSISTENTE DE ALUNO

BIBLIO/BRU (11.01.13.24)
Matrícula: 2152313

(Assinado digitalmente em 17/06/2020 17:15 )

FRANK DIETER KINDLEIN
PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO

GRQUIM/BRU (11.01.13.29)
Matrícula: 2143026

(Assinado digitalmente em 17/06/2020 15:18 )

JOSINEY DE SOUZA
PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO

CSTEC/BRUS (11.01.13.26)
Matrícula: 1141093

(Assinado digitalmente em 18/06/2020 15:39 )

JULIO CESAR PEDROSO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TITULAR

DDE/BRUS (11.01.13.01.03)
Matrícula: 2386103

(Assinado digitalmente em 24/06/2020 13:54 )

LEDA GABRIELA ARDILES
TECNICO DE LABORATORIO AREA

CPESQ/BRUS (11.01.13.12)
Matrícula: 1354780

(Assinado digitalmente em 17/06/2020 14:18 )

MARCELO KERSTING MACHADO
TECNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS

RACI/BRUS (11.01.13.07)
Matrícula: 2010203

(Assinado digitalmente em 18/06/2020 19:35 )

MARIA EULALIA PISTORE LAZZAROTTO LEVENTI
(Assinado digitalmente em 18/06/2020 09:47 )

MARILEIA DE MELO DA SILVA
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ASSISTENTE DE ALUNO
RACI/BRUS (11.01.13.07)

Matrícula: 2242245

TECNICO DE LABORATORIO AREA
DDE/BRUS (11.01.13.01.03)

Matrícula: 2396221

(Assinado digitalmente em 17/06/2020 16:46 )

PAULO ROBERTO DE SOUZA
PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO

CGE/BRUSQU (11.01.13.10)
Matrícula: 3006622

(Assinado digitalmente em 22/06/2020 10:48 )

RAZIERI BERTI KLUWE
ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO

BIBLIO/BRU (11.01.13.24)
Matrícula: 1158723

(Assinado digitalmente em 17/06/2020 13:41 )

TIAGO HOMMERDING PEDROZO
PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO

CCTQ/BRUSQ (11.01.13.02)
Matrícula: 1036934

(Assinado digitalmente em 09/07/2020 00:17 )

DIOGO ROCHA DE LUCAS
DISCENTE

Matrícula: 2018311327

(Assinado digitalmente em 29/06/2020 22:40 )

ALICIA WEBER
DISCENTE

Matrícula: 2018310491

Processo Associado: 23514.000382/2020-39

Para verificar a autenticidade deste documento entre em https://sig.ifc.edu.br/public
/documentos/index.jsp informando seu número: 516, ano: 2020, tipo: ATA, data de emissão:

17/06/2020 e o código de verificação: 826000ce32
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E
CONTRATOS

FOLHA DE ASSINATURAS

Emitido em 01/06/2020

ATA Nº 746/2020 - DAP/BRUS (11.01.13.01.02) 

 NÃO PROTOCOLADO)(Nº do Protocolo:

 (Assinado digitalmente em 10/07/2020 08:30 )
FABIO LAMARTINE BARBOSA TOLEDO

DIRETOR - TITULAR

CHEFE DE UNIDADE

DAP/BRUS (11.01.13.01.02)

Matrícula: 2006190
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, ano: , tipo: , data de emissão:  e o código de verificação: 746 2020 ATA 10/07/2020 e5d30a89ee
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