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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE MARÇO DE 2022
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DO COLEGIADO DO CÂMPUS FLORIANÓPOLIS-CONTINENTE
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Aos dez dias do mês de março de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas, o Colegiado do Câmpus
reuniu-se, em web conferência no endereço eletrônico <meet.google.com/zdh-vuwf-ddg>, sob a
presidência da diretora-geral, Profª Jane Parisenti. Fizeram-se presentes à reunião extraordinária os
representantes docentes: Jaqueline de Fatima Cardoso, Emilaura Alves e Wilton Carlos Cordeiro; os
representantes TAEs: Morgana Dias Johann, Vanessa Junckes, e Gleicy Corrêa Nunes Marques; os
representantes discentes: Felipe Schutz e Leonardo Hardt Ruperti; a Diretora de Ensino, Pesquisa e
Extensão, Profª Luciane Patricia Oliari e a Secretária do Colegiado, Profª Ení Maria Ranzan, para
apresentação do ponto de pauta Acionamento da fase 5, da PSS. A Profª Jane abriu a reunião,
saudando a todos e contextualizando sobre o cenário atual da pandemia. Igualmente destacou que no
Câmpus foram atendidos os critérios previstos nas PSS para o acionamento da Fase 5. Após
esclarecimento de algumas dúvidas, e respondendo a pergunta da servidora Morgana a respeito do
Relatório da fase 4, a Profª Jane informou que como o CTC está emitindo relatório com os dados dos
câmpus, a comissão local não fez mais relatórios individualizados. A Profª Jane informou os dados
do câmpus enviados para o relatório CTC, sendo: a média/dia do número de pessoas que acessaram
o Câmpus no período: a) Estudantes foi em média 80 por dia; b) Servidores foi em média 35 ao dia;
c) Trabalhadores terceirizados foi em média 12 trabalhadores terceirizados. A Profª Jane informou
igualmente que em janeiro houve o registro de sete TAEs e três servidores terceirizados, com COVID.
Os professores estavam todos de férias, portanto dados não notificados. Na sequência passou-se a
deliberação sobre o acionamento da Fase 5. A servidora Morgana fez uso da palavra, contextualizando
a votação e manifestações do seu segmento. Em consulta, 33 técnicos-administrativos se
manifestaram favoráveis (75,8%) ao acionamento da Fase 5, a partir do semestre 2022.1; 24,5%
foram contrários ao acionamento e não houve abstenções. Na sequência a servidora apresentou alguns
comentários e/ou questionamentos realizados pelos servidores, ao responder à consulta realizada. O
discente Leonardo, seguido pelo discente Felipe, indicaram que o segmento discente é favorável ao
acionamento da Fase 5 da PSS. Na sequência a Profª Jaqueline apresentou a votação dos docentes,
bem como suas manifestações. 37 docentes responderam ao questionário, sendo: 89,2% favoráveis
ao acionamento da Fase 5 e 10,8% para o não acionamento. A partir da votação favorável ao
acionamento da Fase 5, por todos os segmentos, ficou estabelecido que o acionamento acontecerá a
partir de 04/abril/2022. A Profª Jane destacou que a gestão encaminhará um pedido aos servidores
para retomarem as atividades presenciais, a partir de 28/março, para organizar seus locais de trabalho,
deixando todos os espaços ‘prontos’ para a retomada no dia 04/abril. A partir de questionamento sobre
a manutenção de algumas aulas teóricas continuarem ANP, a Profª Luciane destacou que todas as
aulas voltam presenciais, conforme deliberado na reunião do DEPE, com todos os Coordenadores.
Porém, em alguns casos específicos as aulas se mantém em ANP, conforme já deliberado neste
colegiado: a) Unidade Curricular ministrada por professora substituta que mora em outro Estado (não
daria tempo para fazer novo processo seletivo); b) Os FICs de Idiomas, exceto módulo 1(as
professoras fizeram levantamento e perceberam que mais de 70% dos alunos moram em outros
Estados); c) Casos confirmados ou suspeita de Covid se manteriam em ANP; d) Idem sobre a carga
horária excedente das turmas (por estarmos com 16 semanas e não 20); e) As aulas da especialização,
por estarem finalizando. Encaminhamentos: Será emitida a resolução alusiva ao acionamento da
fase 5, da PSS, a partir de 04/abril/2022. 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, lembrou sobre a realização da reunião ordinária do Colegiado (em
17/03/2022), agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião da qual eu, Ení Maria Ranzan, lavrei
a presente ata.
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