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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE MARÇO DE 2022
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DO COLEGIADO DO CÂMPUS FLORIANÓPOLIS-CONTINENTE
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Aos dezessete 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 os representantes
docentes: Jaqueline de Fatima Cardoso, Emilaura Alves e Wilton Carlos Cordeiro; os representantes
TAEs: Morgana Dias Johann, Vanessa Junckes, Gleicy Corrêa Nunes Marques e Poliane Patricia
Pelisão Locatelli; os representantes discentes: Felipe Schultz e Angelita Pereira; a Diretora de Ensino,
Pesquisa e Extensão, Profª Luciane Patricia Oliari; o Chefe do Departamento de Administração,
servidor João Paulo Nunes da Silva; o Coordenador DAE em exercício, servidor Tomé de Pádua
Frutuoso; e a Secretária do Colegiado, Profª Ení Maria Ranzan, para apresentação de informes e
deliberar sobre os seguintes pontos de pauta: Aprovação Ata anterior, Oferta de cursos para 2022.2,
Comissão Eleitoral / Coordenações FG e FCC, cessão Centro de Eventos ao IFSC Palhoça para
Formaturas, e ajuste Projetos PAT 2022. Como informe a Profª Jane informou que existem algumas
questões estruturais impedem a abertura da Cantina, mas também está sendo analisada uma questão
contratual (eles não terão condições de praticar o mesmo preço). Passando para os pontos de pauta,
optou-se por deixar a aprovação das atas das reuniões anteriores na próxima reunião ordinária. A
Profª Luciane apresentou a oferta de Cursos para 2022.2. Foi aprovada por unanimidade a oferta dos
cursos técnicos em: a) Restaurante e Bar vespertino; b) Cozinha vespertino (2 turmas); c) Confeitaria
noturno (PPC de 2 semestres); d) Guia de Turismo regional / SC noturno; e) PROEJA Cozinha
noturno. Na sequência foi informado sobre a Comissão Eleitoral para atender o Edital 01/2022,
composta pelos servidores Ení Maria Ranzan (Presidente), Fernando Maciel de Miranda, Morgana
Dias Johann e Wilton Carlos Cordeiro. As coordenadorias que terão nova eleição são: a) Dos
Laboratório de Alimentos e Bebidas; b) De Estágio e Assistência discente; c) De Registro Acadêmico
e Secretaria. Estava prevista a eleição também da Coordenadoria do Curso Técnico em Cozinha,
porém o Colegiado optou por aprovar o nome da servidora Anita Gusmão Ronchetti como
coordenadora (pela sua disponibilidade, após conversas com os professores da área). A Profª Jane
pediu a aprovação do Colegiado para não entrar no edital a Coordenação do Curso Técnico em Guia
de Turismo, pois o servidor Luiz Otavio Cabral substituirá a coordenadora Maria Helena durante seu
afastamento (na prática será uma substituição). O Colegiado aprovou os encaminhamentos acima,
sem restrições. Na sequência os membros do Colegiado identificaram a necessidade de rever o
Regimento do Câmpus. Assim, sugeriu-se a constituição de Comissão, sendo que as servidoras
Gleicy e Morgana se colocaram à disposição para participar da mesma. Será oportunizado a todos os
servidores a participação nesta Comissão. A Profª Jane apresentou, a seguir, o pedido de Cessão do
Centro de Eventos, para a realização de formaturas do IFSC Palhoça, em 14/05/2022, às 16 e às 19h.
O Colegiado aprovou a cessão (com ressalva do servidor João Paulo, que indicou a cessão, mas com
contrapartida) e a CERE emitirá o termo de cessão não onerosa. Ficou estabelecido que na próxima
reunião ordinária do Colegiado, a cessão de espaços do Câmpus seja discutida como ponto de pauta.
Finalizando os pontos de pauta previstos, foram apresentados os ajustes para os projetos do PAT
2022. Foram apresentados os dados alusivos ao fomento para projetos: EPE (R$ 64.000,00 no ano),
Extensão (R$ 12.800,00 ao ano, sendo destinado para projeto aprovado pela PROEX) e Pesquisa
(R$ 20,00 no ano). Foi proposto, para aprovação pelo Colegiado, ‘juntar’ os projetos EPE e Pesquisa
(total de R$ 84.000,00) e diminuir R$ 20.000,00 (ficando R$ 64.000,00) para aumentar o valor dos
insumos de aulas práticas (de 336 para 356 mil reais). Essas definições foram tratadas em reunião
entre DEPE e Coordenações de pesquisa e extensão do câmpus. Também foi proposto que o valor da
aula seja de R$ 167,00 para o primeiro semestre e R$ 197,00 para o segundo semestre. O Colegiado
aprovou as propostas apresentadas para o ajuste do PAT 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, agradeceu a presença de todos e encerrou
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a reunião da qual eu, Ení Maria Ranzan, lavrei a presente ata.
ORIGINAL ASSINADA - Ení Maria Ranzan – Secretária
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