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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE MAIO DE 2022

2

DO COLEGIADO DO CÂMPUS FLORIANÓPOLIS-CONTINENTE
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Aos dezoito dias do mês de maio de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas, o Colegiado do Câmpus
reuniu-se, no miniauditório do campus Florianópolis-Continente, sob a presidência da diretora-geral,
Professora Jane Parisenti. Fizeram-se presentes à reunião os representantes docentes Jaqueline de
Fatima Cardoso, Fernando Goulart Rocha, Wilton Carlos Cordeiro; os representantes TAEs Vanessa
Junckes e Gleicy Corrêa Nunes Marques, o representante discente Felipe Schutz; a Diretora de Ensino,
Pesquisa e Extensão, Profª Luciane Patricia Oliari; o Chefe do Departamento de Administração,
servidor João Paulo Nunes da Silva; o Chefe DAE em exercício, servidor Tomé de Pádua Frutuoso;
o professor Luciano Azambuja e a Secretária do Colegiado em exercício, Priscilla Infâncio Antunes,
para apresentação de informes: A Profª Jane informou que o Câmpus passará a ter em sua lotação
funcional um professor da área de Educação Especial até a data de dois de julho. Conforme
informado e debatido em reuniões anteriores, o CERFEAD não poderá mais desenvolver suas
atividades sem ter vínculo com algum dos Câmpus da rede. Aquele Centro conta em seu quadro
funcional com dois professores de educação especial, que deverão ser realocados para algum dos
campus da região de Florianópolis, sendo o Continente um dos contemplados com este profissional.
Como segundo informe, destacou a última reunião do CODIR, em que foi aprovada a Resolução
referente ao Plano Anual de Trabalho (PAT) do ano de dois mil e vinte e três. Já foi encaminhado
e-mail pela Direção-Geral, solicitando aos setores que comecem o processo de avaliação de seus
projetos, possibilitando uma melhor organização dos dados quando da inserção no sistema (até
meados de julho). Será disponibilizado, posteriormente, um passo a passo para a inserção dos dados
dos projetos no sistema. O terceiro informe referiu-se ao teletrabalho. A Profª Jane ressaltou que na
última terça-feira (dia dezessete de maio) tivemos a primeira reunião sobre o teletrabalho com a
comissão responsável pela temática no campus. Hoje foi emitido um decreto federal que trata sobre
tal assunto, o qual responde a vários dos questionamentos levantados, bem como apontam algumas
situações que conflitam com nossa resolução interna. Na quinta (19), teremos outra reunião alusiva,
desta vez com a categoria docente, estando o convite aberto a todos os servidores. Para os técnicos
administrativos em educação está aberto um formulário de interesse. Posteriormente os dados deste
questionário serão compilados pela comissão para destino ao Conselho de Gestão e Colegiado do
Câmpus. Como último informe, a Profª Jane (como Presidente do Colegiado e também como membro
da comissão de contingência ao COVID) informou que a partir de dezoito de maio deverá ser adotado
novamente o uso das máscaras nos ambientes internos do campus. Esta medida está sendo adotada
pelo aumento do número de casos por habitante, na região da grande Florianópolis (cento e cinquenta
e dois casos a cada mil habitantes). A comissão de contingência do Câmpus vem realizando
diariamente um monitoramento estatístico, com base nos dados divulgados pelo governo estadual. A
retomada obrigatória do uso de máscara será formalizada e informada a toda comunidade acadêmica,
através de variados meios de comunicação. A Presidente do colegiado propõe a exceção do uso das
máscaras nas dependências externas (como estacionamento e pátio) e também aos
docentes/palestrantes durante suas explanações nas aulas. O Prof. Wilton ressalta ser imprescindível
um trabalho de conscientização e recomendação nas turmas para que alguns problemas e situações
sejam evitados. Professora Jaqueline solicita o reforço das recomendações para quem tem sintomas
gripais e continuam frequentando as aulas. Após breve discussão, deliberou-se pela necessidade do
uso de máscara nas dependências do campus por pelo menos 14 dias, a partir da data de hoje, com
exceção de uso para docentes durante suas explanações e nas dependências externas, como
estacionamento e pátio. PAUTA: Iniciando os pontos de pauta, foi aprovada por todos os presentes a
Ata da reunião anterior, realizada em vinte de abril de dois mil e vinte e dois. Na sequência, como
segundo ponto de pauta, a Profª Jane apresentou a solicitação dos professores Tiago e Luciano. Os
citados docentes foram convidados para palestrar em eventos em outros estados e, assim, solicitam
liberação da instituição, bem como auxílio financeiro nas passagens aéreas. Estas passagens custarão
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aproximadamente quatro mil e cem reais. Temos previsto, no PAT 2022, o valor de seis mil reais para
auxílio em diárias e passagens com a participação de servidores em eventos externos. O Câmpus terá
ainda um gasto de aproximadamente quatro mil reais para dois eventos em que a presença da Direção
Geral será obrigatória, diante de convocação por parte da Reitoria. Assim, se contemplarmos as
viagens previstas para a Direção-Geral e as viagens dos dois docentes, ultrapassaremos o valor
previsto em PAT. A Profª Jane observa que houve um aumento no orçamento repassado pelo governo
federal, em torno de trinta por cento. Assim, propõe a opção de revisarmos os valores previstos para
tal auxílio em diárias e passagens, sendo o aumento proporcional ao orçamento, ficando o novo valor
em torno de nove mil reais. Propõe-se que seja colocado um teto de valor ou de auxílio por servidor,
para que de maneira justa todos os servidores possam ser contemplados com tal recurso. A Profª Jane
propõe divulgarmos edital de fluxo contínuo, todo início de ano, para participação dos servidores
como palestrantes em eventos em que não há auxílio nos custo de passagens/diárias. Todos
concordam com o aumento do valor em diárias e passagens, previsto no PAT 2022, tendo em vista o
aumento obtido no orçamento do Câmpus. Como último ponto de pauta, a Profª Jane informou sobe
a distribuição (a todos os Câmpus) de uma função gratificada, destinada a coordenação do Núcleo de
Acessibilidade Educacional (NAE). O Câmpus já conta com uma comissão que trata sobre o tema
e que vem debatendo sobre esta nova coordenação. Como se trata da criação de um novo setor no
organograma do campus, a comissão está trabalhando também em um plano de ação para que não
fique individualizado em uma pessoa. Nada mais havendo para tratar, a Presidente do Colegiado do
Câmpus Florianópolis-Continente do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa
Catarina, Profª Jane Parisenti, agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião da qual eu, Priscilla
Infâncio Antunes, lavrei a presente ata.
ORIGINAL ASSINADA
Priscilla Infâncio Antunes – Secretária em exercício
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