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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE

DIREÇÃO GERAL - BRUSQUE

ATA Nº 428 / 2020 - DG/BRUS (11.01.13.01) 

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO
Brusque-SC, 29 de maio de 2020.

ATA Consulta Pública: obras e reformas/IFC Brusque -
21/05/2020

Aos vinte e um dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte, às quatorze horas, realizou-se (a par�r do
CONVITE Nº 7 / 2020 - DG/BRUS (11.01.13.01), via webconferência (pelo google meet), reunião, aberta a toda
comunidade do IFC Brusque, para avaliar as sugestões oriundas de consulta pública que aconteceu entre os dias
29/04 e 15/05. O obje�vo é levantar a per�nência/viabilidade das propostas no âmbito de obras e reformas -
consequentemente, a ordem de prioridade das sugestões apontadas. Estavam presentes: Eder Aparecido de
Carvalho, Fabio Toledo, Julio Pedroso, Mariléia M Silva, Daniel Zanella dos Santos, Helio Gomes Maciel, Jéssyca
do Carmo Bózio Finantes Cipriano, Adriana Neves Dias, Alícia Weber, Diego Carlos Muller, Diogo Rocha Lucas,
Fernanda Moraes de Jesus, Fernando Menon, Elaine Burg ( mãe de aluno), Nicoly Cris�ni, Valter João Rieg (pai
de aluno), Marina Huber, Aureo Junior, Estefany Ba�sta da Silva, Charles de Vargas, Eddy Eltermann, Angela
Menezes, Frank Kindlein, Marcelo Machado, Maria Eulalia Leven�, Marcelo Lopes (arquiteto Reitoria), Leda
Gabriela Ardiles, Karin Chapiewski, Fabiana Belli, Vanessa Coelho, Tiago Pedrozo, Razieri Kluwe, Marilene de
Melo Goularte e Daniela Koster.

PAUTA: Planejamento Obras e Reformas do IFC Câmpus Brusque.

Desenvolvimento: Aos vinte e um dias do mês de maio de dois mil e vinte, realizou-se (como já citado) consulta
pública aberta à toda comunidade do IFC Câmpus Brusque, via webconferência pelo google meet, e estava em
pauta a composição do Plano de Obras e Reformas do IFC Câmpus Brusque com vigência de 2020-2023, registra-
se (mais uma vez), que ficou aberto no período de 29 de abril a 15 de maio do ano corrente para que a
comunidade pudesse propor e/ou sugerir obras e reformas que poderiam contribuir para a melhoria da
infraestrutura do campus, foram registradas trinta propostas que foram deba�das durante a consulta pública.
Abriu-se a consulta com fala do Diretor Geral Eder Aparecido de Carvalho que observa que há um servidor da
reitoria em par�cipação da consulta pública. O Diretor de Administração e Planejamento esclarece que convidou
o Arquiteto membro do setor de engenharia da reitoria Marcelo Bradacz Lopes para par�cipar da consulta
pública, com intuito de auxiliar ou dirimir qualquer dúvida de ordem técnica, então o Diretor Geral agradece a
presença do mesmo, assim como agradece a presença dos demais presentes e em seguida passa-se a palavra ao
Diretor de Administração e Planejamento Fabio Lamar�ne Barbosa Toledo para condução da consulta pública, o
mesmo ques�ona primordialmente se entres o presentes havia interesse em apresentar alguma nova proposição
de obra e/ou reforma e a resposta foi nega�va, em seguida ele argumenta que as propostas "6 - conserto do
desnível do piso dos pisos do pá�o"; "12 -Implantar calçadas onde já estão desenvolvendo passagens na grama";
"15 - Pintura parte interna auditório"; "16 - Instalação de Exaustor no Almoxarifado de química"; "17 - Instalação
de pia no laboratório 3, ver possibilidade também de um chuveiro e bancada central"; "18 - Proteção para as
tubulações embaixo das bancadas, inclusive instalar os canos necessários que faltam"; "24 - Desnível do chão"; "
25 - Mais armários para alunos" e "30 - Comprar de Divisórias para construção de uma sala após a CGP", por
suas caracterís�cas, não se enquadram como obras ou reformas, sendo que estas deveriam fazer para parte do
plano anual de aquisições e contratações e não do presente plano que está sendo construído a par�r desta
consulta pública, sem óbice dos presentes, o mesmo inicia a leitura das propostas aos quais o mesmo esclarece
que colherá opiniões quanto à per�nência e necessidade real de cada obra ou reforma proposta para o campus
e posteriormente realizar-se-á o ranqueamento das mesmas. A primeira proposição "1 - Isolamento acús�co no
prédio dos laboratórios especiais" é apresentada por Fábio, o mesmo informa que é uma demanda requerida a
certo tempo pelos servidores Josiney e Tiago Pedrozo, explicitando que embora as paredes dos laboratórios
especiais sejam duplas e com reves�mento interno de lã de vidro, não possuem isolamento algum na parte
superior, apenas o forro, podendo ser o fator influente para que o som se propague excessivamente, com uma
sala atrapalhando outra, assim como gerando transtornos as salas das coordenações das áreas de química e
informá�ca que ficam localizadas nos fundos dos laboratórios. Após passar a palavra aos presentes Tiago
Pedrozo informa que o principal problema é a acus�ca inapropriada para conter o som das aulas. E após consulta
quanto a per�nência da obra e/ou reforma, todos manifestam-se como favoráveis a proposta. Então par�-se
para a discussão da segunda proposição: "2 - Ampliação - Construção prédio sobre estacionamento", Fábio relata
o fato de já não termos salas suficientes para suprir as turmas que possuímos simultâneamente, e com a atual
estrutura fica impossível ampliar o número de turmas do ensino médio, assim como o espaço para setores e
a�vidades de apoio ao ensino são bastante limitados. E que a proposta em questão é de ampliação de nossa
estrutura com a construção de um novo prédio no único espaço que temos disponível para comportar uma
estrutura desse porte, que seria a construção sobre o estacionamento, mantendo o estacionamento no subsolo
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e respeitando a altura de construção do Plano Diretor do Bairro. Aberta a palavra o Diretor Geral infere que
outra possibilidade, embora ainda intangível, seria a aquisição de terreno(s) no entorno do campus para essa
ampliação, Fábio se posiciona no sen�do de entender que devemos fazer um plano o mais tangível possível, pois
gostaria que após a finalização do mesmo, pudesse iniciar os trabalhos para aquisições dos projetos aos quais
devem ser aprovados pelos órgãos municipais (bombeiros, meio ambiente e etc.) para que com isso a Direção
Geral pudesse angariar recursos junto às instâncias superiores para consecução dos mesmos. Contudo, o
servidor Eddy, dentre outros se manifesta no sen�do que poderia haver a previsão no plano da ampliação em
nova área, até para que houvesse como buscar mais adiante tal possibilidade, então, ques�ona-se se o setor de
engenharia não poderia desenvolver tais projetos e Marcelo Bradacz Lopes informa que está publicada, no site
da reitoria, a planilha de prioridades de projetos de obras de 2020 desenvolvida pela PROA e apresentada no
CODIR, sendo que para este ano foram priorizados os projetos rela�vos a regularização perante ao Ministério
Público do Trabalho (NR10), assim como necessidades de projetos rela�vos a segurança (bombeiros) e que a
dire�va principal é a execução indireta dos projetos, possibilitando que a equipe possa acompanhar a elaboração
de mais de um projeto por vez. Em seguida Eder coloca que outra possibilidade seria a execução do projeto por
meio de parcerias, como a que já temos junto ao Clube de Engenharia e Agronomia de Brusque (CEAB), então
Fabio argumenta que preocupa-se com a velocidade de atendimento da demanda por parte do parceiro
supracitado, pois ano passado foi solicitado o projeto da rampa de acessibilidade do campus, porém até o
momento não foi finalizado, Hélio intervém, informando que já haveria um pedido na reitoria sobre u�lização de
um projeto de prédio de sala de aulas desenvolvido para o campus Araquari, Fabio esclarece que, embora tenha
havido esse pedido ano passado pela gestão, na planilha de prioridades de projetos a serem desenvolvidos e
disponível no site da reitoria não há nominado nenhum projeto de desenvolvimento ou adaptação de prédio nas
dependências de Brusque, contudo, este momento é apenas de estabelecimento das prioridades de obras e
reformas que devem cons�tuir o plano, já quanto ao projeto, se desenvolvido ou adaptado de algum modelo
será a�vidade posterior a esse momento, então, Fábio interpreta que a proposição dos demais presentes que se
manifestaram, seria no sen�do que houvesse dois projetos, um para edificação na atual área que possuímos e
outro em uma nova possível área, e, ao indagar os demais, a maioria segue a mesma linha de entendimento
sobre a necessidade de desenvolvimento de dois projetos. Seguindo a discussão para os itens: "3 - Sala
mul�funcional para as aulas de música e outras a�vidades como rádio e cinema"; "19 - Criação de espaço ou
adequação de espaço existente para a�vidades que gerem barulho, ruído, música em alto volume e/ou
algazarra" e "26 - Construção de Estúdio para rádio", Fábio propõe que todas sejam compiladas numa mesma
proposta, com a proposição de construção de um espaço mul�funcional que atendesse a todas estas demandas,
visto que caso alguma das a�vidades fossem descon�nuadas o espaço con�nuaria sendo ú�l, Alicia coloca que
as a�vidades da rádio, por vezes foram comprome�das, com sumiço, inclusive, de equipamentos de uso do
projeto da rádio, devido ao uso compar�lhado do espaço da rádio (sala do auditório) com outros projetos, assim
como a Ângela Menezes, coordenadora desse mesmo projeto emite a mesma opinião e reafirma a fala da aluna,
demonstrando sua preocupação e dificuldade encontrada até então no uso compar�lhado dos espaços, Fabio
explana que questões de organização e ordem comportamental, devem e podem ser mais fáceis de serem
solucionadas do que questões infraestruturais, ainda mais por sermos uma ins�tuição de ensino, em sequência,
Marcelo pede a palavra informando sobre o incômodo nas a�vidades da secretaria (atender telefone e
presencialmente), quando ocorrem a�vidades com som em alta intensidade em frente a sala da secretaria e
mesmo as realizadas no auditório (inclusive dentro deste), também afeta o setor, quando o som é muito alto,
afirma�va que Maria Eulalia confirma, pronuncia-se o servidor Razieri informando que tais a�vidades também
atrapalham a ro�na da biblioteca. Daniel intercede no sen�do de que as ações são previstas no conteúdo dos
alunos, assim como dentro do espaço de tempo adstrito a aula ou ensaios programados, sem extrapolações,
contudo toda a�vidade desta natureza, naturalmente emite sons, que são inerentes às prá�cas propostas,
cabendo compreensão do espaço de ensino ao qual fazemos parte. Prossegue a discussão no sen�do de realizar
o tratamento acús�co da sala existente no mezanino da quadra espor�va, Eddy e Fernando Menon entendem
que o custo para um tratamento efe�vo seria bastante caro para um espaço para uso provisório, por outro lado
Marcelo acredita que poderia ser realizada ações para melhora da emissão acús�ca desta sala até mesmo com
materiais reciclados, sem haver um consenso, Fabio sugere que para que houvesse de fato um espaço adequado,
este deveria ser edificado com esta finalidade, não havendo espaço hoje na atual estrutura do campus para tal
implantação, podendo ser desenvolvido em sala específica na planta a ser projetada para prédio novo que será
pleiteado para a ampliação do campus, e tal sugestão é aceita pela maioria dos presentes, e ainda, para mi�gar
os problemas atuais de espaços adequados às a�vidades culturais e/ou ar�s�cas que emitam sons amplificados,
propõe-se como encaminhamento que seja realizado estudo pelos responsáveis dos projetos desta natureza,
com proposição de adequação com tratamento sonoro da sala existente no mezanino da quadra, para inclusão
no plano anual de aquisições que iniciará sua construção no final deste ano, permi�ndo que o setor
administra�vo consiga realizar planejamento e contratação deste serviço. Posteriormente, seguiu-se a consulta
pública com apresentação da proposição "4 - Cobertura prédio administra�vo / pedagógico" Fabio, apresenta
sua própria proposta, informando sobre a necessidade que ele observa, sobre uso dos espaços centrais do
prédio principal, que ficam comprome�dos sempre que chove, devido ao vão aberto existente sobre o prédio
principal do campus, Razieri assevera que é importante que haja um estudo e projeto detalhado no sen�do de
não impedir a ven�lação do prédio principal com essa reforma, Marileia relata que tal ação foi realizada no IFSC
São José, gerando resultados posi�vos ao campus, Ângela manifesta-se no sen�do que está poderia ser uma
demanda menos prioritária, então Fabio pede manifestação aos demais sobre a permanência ou não da
proposição no plano, a maioria se manifesta no sen�do de que permaneça. Então, con�nua a discussão do item
"5 - Aquisição de sistema de Energia Solar (Placas Fotovoltaicas)" e Fabio esboça os custos expressivos do
consumo de energia anual do campus, que chega a 10% do orçamento do campus e com isso jus�fica a proposta
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de aquisição e instalação de um sistema de energia solar (placas fotovoltaicas), relembrando que este recurso, se
economizado, poderia ser inves�do na a�vidade fim da ins�tuição (ensino, pesquisa e extensão), Fernando
Menon ainda complementa com o quesito de sustentabilidade implícito na proposição, então ao realizar
consulta aos demais, percebe-se a movimentação da maioria foi pela permanência da proposta no plano.
Seguindo a análise adentra-se na proposta "7 - Espaço de convivência", sugestão da servidora Daniela que
propõe a criação de espaço de convivência para atender os alunos e servidores que ficam em tempo integral no
campus, criando ambiente de descanso e recreação, sugerindo a princípio que este fosse implantado aos fundos
da biblioteca ou atrás do laboratório de processos fermenta�vos, neste momento, Eddy expõe que gostaria que
a proposta "21 - Construção de quadra (meia quadra para basquete e/ ou campo de areia de vôlei e/ ou área de
esportes outro esporte) descoberta externa", se aceita, poderia ser implantada naquele espaço atrás da
biblioteca, porém Razieri comenta que o espaço des�nado a essas a�vidades poderia gerar barulho em demasia,
o que poderia afetar as a�vidades de estudo dos alunos na biblioteca e Adriana comenta que também poderia
afetar as aulas, já que esse espaço fica atrás das salas de aula, isto posto, Eder sugere que tal ambiente, poderia
ser mais adequado se implementado na área verde ao lado do estacionamento, opinião coadunada por Eddy,
este úl�mo ainda sugere que poderia ser pensado na aquisição de árvores já grandes, visto que as plantadas
ainda demorarão para crescerem dando sombra na área do estacionamento, Fabio recomenda que Eder,
enquanto Diretor Geral que tem estado bastante próximo à prefeitura, poderia pleitear a doação de árvores que
porventura venham a ser re�rada por estarem afetando redes elétricas, áreas públicas ou por qualquer outro
mo�vo previsto pela legislação e a sugestão foi plenamente aceita por Eder, por fim Daniela sugere que as
proposições sejam pensadas juntas no mesmo projeto, já que possuem complementaridade entre eles, e ao
serem ques�onados sobre a per�nência dos projetos a maioria dos presentes optaram pela permanência das
propostas 7 e 21 no plano. Posteriormente, aprecia-se a sugestão "8 - Cobertura Teatro de Arena com criação
espaço grêmio", a proposição foi discu�da e a maioria dos presentes optaram pela mudança da proposição para
"8 - Confecção de concha acús�ca no teatro aberto", mantendo as caracterís�cas originais do local, apenas
acrescentando a concha, que funcionaria como barreira para propagação do som para o prédio principal, além
de dar certa proteção dos intempéries aos seus usuários, sendo assim, a sugestão cole�va foi pela permanência
da proposta com as alterações supracitadas. Imediatamente após inicia o exame da ideia "9 - Adequação da
guarita para pleno controle de acesso ao campus, com cobertura, cancelas e portões com catraca para acesso de
estudantes com carteirinha", após apresentação da proposta que pleiteia um maior controle dos acessos,
conferindo maior segurança a alunos e servidores, foi aberto espaço para que todos manifestassem suas
opiniões, e em sua maioria foram favoráveis à manutenção da proposição. Em ato con�nuo analisa-se a proposta
"10 - Fechamento dos vãos abertos do piso superior da biblioteca para implantação de 4 salas de estudos", Fabio
apresenta imagem do espaço ao qual se refere a proposição para clarificar a proposta, após discussão, a maioria
dos presentes apresentaram-se congruentes com a proposta. E seguidamente analisa-se a proposta "11 -
Automa�zação do portão da frente do IFC", que propõe instalação de equipamento eletrônico com senha para
abertura do portão da frente do IFC, assim como re�rada da escada dos fundos do estacionamento para
direcionamento dos usuários pelo acesso da frente (escada ou futura rampa), sendo que esta úl�ma proposição
de re�rada da escada não teve suporte pela cole�vidade presente nesta consulta, frisa-se que em contraposição
à proposta, o servidor Marcelo coloca, com intuito de melhor atender a comunidade, mesmo sabendo dos
norma�vas que determinam a necessidade de controle de acesso ao campus, propõe a abertura do portão,
facilitando o acesso por parte de portadores de dificuldade de locomoção, sendo que mesmo após discussão, a
proposta foi complementada pela servidora Daniela, com aceitação pelos demais com o seguinte enredo "11 -
Automa�zação do portão da frente e fundos do IFC Campus Brusque". Logo após inicia-se a apreciação da
proposição "14 - Construção de rampa coberta conexão estacionamento - prédio principal", Fabio relata que esta
demanda já foi apresentada em vários momentos, tanto é que o projeto está em andamento pelo Clube de
Engenharia e Arquitetura de Brusque (CEAB), resultado de parceria celebrada entre o campus e esta ins�tuição,
e informa que a mesma faria a conexão entre o estacionamento e o passeio em frente ao refeitório, criando um
trajeto acessível e coberto entre estacionamento é o prédio principal do campus, todos acolheram a proposta
sem objeções. Em seguida avalia-se a proposta "20 - Sala mul�disciplinar para armazenar materiais didá�cos"
apresenta pela servidora Vanderleia, após discussão, sugere-se que seja criado espaço atrás da sala feita com
divisórias no mezanino da quadra, com alocação de mobiliários para acomodar tais materiais, não sendo
necessário obras ou reformas, apenas instalação de divisórias para tanto. Caminhando para os momentos finais
da reunião aprecia-se a proposta "22 - Laboratório 2 Técnico em Cervejaria", o servidor Eddy apresenta sua
proposta, defendendo que a implantação deste novo laboratório possibilitará a criação de um espaço com
equipamentos de cozinha industrial para as aulas de Harmonização de Cervejas, Introdução a Alimentos e
Bebidas e a possibilidade futura de ampliação de Cursos de Curta Duração para Gastronomia ou relação entre
Alimentos e Bebidas, bem como, para Avaliação de Produção, Pesquisas de Avaliação Gastronômica e outras
demandas. Em contraposição, Tiago Pedrozo, argumenta que contabilizou a quan�dade de horas de reserva do
laboratório de processos fermenta�vos e chegou a pouco mais de 5 horas durante o ano, ele infere que deva ter
ocorrido mais usos, possivelmente sem reserva, o que foi confirmado pela servidora Leda, porém ele ques�ona
se realmente seria necessário e jus�ficável um inves�mento desta monta em um novo laboratório, sendo que
talvez o existente esteja sendo subu�lizado, e Eddy alega que este laboratório teria finalidade e equipamentos
diferentes dos u�lizados hoje no laboratório de processos fermenta�vo, e ainda, que algumas a�vidades citadas
por ele, nem seriam possíveis de serem executadas no mesmo laboratório por questões de incompa�bilidade,
dito isto, Fabio coleta a manifestação dos presentes, que entenderam que a proposta deve permanecer no
plano, como projeto a ser adaptado ao prédio que será construído para ampliação do campus, consignado na
proposta 2. Por conseguinte aprecia-se as propostas "27 - Espaço de convivência" e "28 - Banheiros", proposição
de Fernando Menon, sendo que a primeira (27) prevê um espaço com função de copa para uso dos servidores
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(para fins de re�rar cafeteiras e alimentos das salas de professores e ter a disposição geladeira e pia para uso
comum), visto que as duas copas que possuímos, uma fica próximo aos laboratórios especiais e é usada por
alunos, que trazem suas próprias refeições e a outra de menor proporção, fica no piso inferior do prédio
administra�vo, que comporta somente uma pia, da mesma forma a proposição (28) que prevê banheiros
exclusivos para servidores, visto que os únicos que são u�lizados exclusivamente por servidores estão
concentrados no piso inferior do prédio administra�vo ao lado da copa, aberta a consulta aos presentes, a
maioria entende que estas proposições devem permanecer no plano, porém inclusas na planta do prédio novo,
que será pleiteado para ampliação da sede do campus. Finalmente, a úl�ma proposta a ser apreciada foi a "29 -
Modificação na divisória Secretaria/Extensão com porta", trata-se de demanda para facilitar o acesso,
permi�ndo uma melhor visibilidade da secretaria perante seus usuários, assim como melhorar a disposição das
salas resultantes da divisão da an�ga secretaria que par�lha espaço com a sala de extensão e melhor ven�lação
considerando tempos de pandemia COVID 19, a permanência desta proposição no plano foi entendida como
interessante ao campus pela maioria dos presentes, finalizando a fase inicial de apreciação das propostas. Enfim,
as seguintes propostas permanecem a fim de serem ranqueadas em reunião posterior (visto o adiantado da hora
e a ser convocada para dia 01/06 - reunião do Concampus aberta à comunidade como um todo) e que constarão
no plano de Obras e Reformas do Campus:

Item Descrição Qualificação Local

1
Isolamento acús�co no prédio dos laboratórios
especiais Reforma Laboratórios Especiais

2
Ampliação - Construção prédio sobre
estacionamento desenvolvimento 2 projetos. Obra

Prédio Novo /
Estacionamento

3

Sala mul�funcional com tratamento acús�co
para as aulas de música e outras a�vidades como
rádio e cinema Obra Prédio Novo

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 administra�vo / 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
recrea�vo) 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 Confecção de concha acús�ca 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 Automa�zação do portão da frente e do fundo
IFC

Reforma Portão Frontal do Campus
de fronte a rua Hugo

Schlosser e portão
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secundário aos fundos do
câmpus

14
Construção de rampa coberta conexão
estacionamento - prédio principal Obra

Estacionamento/Lateral
Can�na

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

*As cores delimitam propostas que ocuparão os mesmos espaços e houve reordenamento numérico após as
exclusões, adaptações e junções das propostas iniciais após as discussões..

Ressalta-se que Marina Huber, que par�cipou da consulta por web conferência, não apresenta registro no Sipac
para assinatura - da mesma forma, não se encontra os registros (para assinatura) de Elaine Burg (mãe de aluno)
e Valter João Rieg (pai de aluno). De todo modo fica registrado a par�cipação dos mesmos. Nada mais havendo a
tratar, eu, Daniela koster, em conjunto com Fabio Lamar�ne Barbosa Toledo, transcrevemos a ata.

(Assinado digitalmente em 23/06/2020 22:16 ) 
ADRIANA NEVES DIAS 

PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO 
CGE/BRUSQU (11.01.13.10) 

Matrícula: 1017822 

(Assinado digitalmente em 23/06/2020 15:21 ) 
ANGELA MARIA DE MENEZES 

PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO 
CEEE/BRU (11.01.13.13) 

Matrícula: 6271090 

(Assinado digitalmente em 23/06/2020 18:51 ) 
CHARLES DE VARGAS 

COORDENADOR - TITULAR 
CGP/BRUSQU (11.01.13.09) 

Matrícula: 393965 

(Assinado digitalmente em 23/06/2020 13:36 ) 
DANIELA KOSTER 
CHEFE - TITULAR 

GAB/BRUS (11.01.13.01.01) 
Matrícula: 1213978 

(Assinado digitalmente em 23/06/2020 14:59 ) 
DANIEL ZANELLA DOS SANTOS 

PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO 
CGE/BRUSQU (11.01.13.10) 

Matrícula: 2320747 

(Assinado digitalmente em 25/06/2020 07:57 ) 
DIEGO CARLOS MULLER 
COORDENADOR - TITULAR 
CIS/BRUS (11.01.13.04) 

Matrícula: 2152295 

(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 09/07/2020 11:29 ) 
EDER APARECIDO DE CARVALHO 

DIRETOR GERAL - TITULAR 
DG/BRUS (11.01.13.01) 

Matrícula: 1066751 

(Assinado digitalmente em 25/06/2020 10:22 ) 
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 25/06/2020 05:00 ) 
FERNANDA MORAES DE JESUS 

ASSISTENTE DE ALUNO 
BIBLIO/BRU (11.01.13.24) 

Matrícula: 2152313 

(Assinado digitalmente em 23/06/2020 19:24 ) 
FERNANDO MENON 

PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO 
CGE/BRUSQU (11.01.13.10) 

Matrícula: 2940259 

(Assinado digitalmente em 23/06/2020 20:24 ) 
FRANK DIETER KINDLEIN 

PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO 
GRQUIM/BRU (11.01.13.29) 

Matrícula: 2143026 

(Assinado digitalmente em 23/06/2020 13:29 ) 
HELIO MACIEL GOMES 

PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO 
CCTQ/BRUSQ (11.01.13.02) 

Matrícula: 1836823 
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(Assinado digitalmente em 09/07/2020 11:20 ) 
JESSYCA FINANTES DO CARMO BOZIO CIPRIANO 

COORDENADOR - TITULAR 
CGE/BRUSQU (11.01.13.10) 

Matrícula: 2323227 

(Assinado digitalmente em 25/06/2020 11:58 ) 
JULIO CESAR PEDROSO 

PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO 
DDE/BRUS (11.01.13.01.03) 

Matrícula: 2386103 

(Assinado digitalmente em 23/06/2020 14:48 ) 
KARIN REGINA LISBOA CHAPIEWSKI 

BIBLIOTECARIO-DOCUMENTALISTA 
BIBLIO/BRU (11.01.13.24) 

Matrícula: 1760135 

(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 23/06/2020 14:37 ) 
MARCELO BRADACZ LOPES 

COORDENADOR - TITULAR 
CPO/REIT (11.01.18.61) 

Matrícula: 1754373 

(Assinado digitalmente em 23/06/2020 13:36 ) 
MARCELO KERSTING MACHADO 

TECNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS 
RACI/BRUS (11.01.13.07) 

Matrícula: 2010203 

(Assinado digitalmente em 23/06/2020 13:54 ) 
MARIA EULALIA PISTORE LAZZAROTTO LEVENTI 

COORDENADOR - TITULAR 
RACI/BRUS (11.01.13.07) 

Matrícula: 2242245 

(Assinado digitalmente em 25/06/2020 09:29 ) 
MARILEIA DE MELO DA SILVA 
TECNICO DE LABORATORIO AREA 

DDE/BRUS (11.01.13.01.03) 
Matrícula: 2396221 

(Assinado digitalmente em 24/06/2020 16:53 ) 
MARILENE DE MELO GOULARTE 

CONTADOR 
DAP/BRUS (11.01.13.01.02) 

Matrícula: 2269169 

(Assinado digitalmente em 03/07/2020 15:30 ) 
RAZIERI BERTI KLUWE 

ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO 
BIBLIO/BRU (11.01.13.24) 

Matrícula: 1158723 

(Assinado digitalmente em 29/06/2020 19:27 ) 
TIAGO HOMMERDING PEDROZO 

PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO 
CCTQ/BRUSQ (11.01.13.02) 

Matrícula: 1036934 

(Assinado digitalmente em 29/06/2020 10:13 ) 
VANESSA COELHO DOS REIS 

ASSISTENTE SOCIAL 
SISAE/BRUS (11.01.13.33) 

Matrícula: 1755652 

(Assinado digitalmente em 03/07/2020 16:29 ) 
ESTHEFANY BATISTA DA SILVA 

DISCENTE 
Matrícula: 2019316758 

(Assinado digitalmente em 09/07/2020 00:17 ) 
DIOGO ROCHA DE LUCAS 

DISCENTE 
Matrícula: 2018311327 

(Assinado digitalmente em 08/07/2020 17:56 ) 
AUREO ROSA MORAES JUNIOR 

DISCENTE 
Matrícula: 2020313122 

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

DISCENTE 
Matrícula: 2018310491 

(Assinado digitalmente em 08/07/2020 17:18 ) 
NICOLY CRISTINI ALVES DO AMARAL 

DISCENTE 
Matrícula: 2020313786 
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Para verificar a autenticidade deste documento entre em
https://sig.ifc.edu.br/public/documentos/index.jsp informando seu número: 428, ano:

2020, tipo: ATA, data de emissão: 29/05/2020 e o código de verificação: 8905b6d180

https://sig.ifc.edu.br/public/jsp/autenticidade/form.jsf


MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E
CONTRATOS

FOLHA DE ASSINATURAS

Emitido em 21/05/2020

ATA Nº 745/2020 - 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

Para verificar a autenticidade deste documento entre em  informando seu número: https://sig.ifc.edu.br/documentos/
, ano: , tipo: , data de emissão:  e o código de verificação: 745 2020 ATA 10/07/2020 13963ad9cf

https://sig.ifc.edu.br/public/jsp/autenticidade/form.jsf

