1

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE OUTUBRO DE 2021

2

DO COLEGIADO DO CÂMPUS FLORIANÓPOLIS-CONTINENTE

3

Aos treze dias do mês de outubro de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, o Colegiado do Câmpus

4

reuniu-se, em web conferência no endereço eletrônico <meet.google.com/ipx-mqot-bkv>, sob a

5

presidência da diretora-geral, Profª Jane Parisenti. Fizeram-se presentes à reunião os representantes

6

docentes: Jaqueline de Fatima Cardoso, Fernando Goulart Rocha e Wilton Carlos Cordeiro; os

7

representantes TAEs: Morgana Dias Johann, Vanessa Junckes, Gleicy Corrêa Nunes Marques e

8

Poliane Patricia Pelisão Locatelli; os representantes discentes: Andrea Vieira Arêas e Felipe Schutz;

9

a Diretora de Ensino, Pesquisa e Extensão, Profª Luciane Patricia Oliari; o Chefe do Departamento

10

de Administração, João Paulo Nunes da Silva; a Coordenadora em exercício do DAE, servidora

11

Priscilla Infâncio Antunes; a Secretária do Colegiado, Profª Ení Maria Ranzan, e demais servidores,

12

convidados especialmente para acompanhar os informes (primeira parte) da reunião. Informes: A

13

Profª Jane iniciou a reunião apresentando e dando as boas-vindas aos novos colegas Márcia Lara

14

Feldmann (Secretaria e RA), Tompson Santos (Cozinha) e Karina da Cruz (Hotelaria). Indicou o

15

resultado da Eleição para a Coordenadoria de Materiais e Finanças, sendo eleito o servidor Jean

16

Carlos Getassi, que foi empossado durante a presente reunião. Informou sobre a necessidade de

17

substituição das Coordenadorias do CST em Hotelaria, bem como dos Cursos PROEJA. Foi

18

designado o Prof. Léo Serpa (em substituição à Profª Fabíola Martins dos Santos, que atuará junto a

19

Reitoria), para a Coordenadoria do CST em Hotelaria (sem necessidade de eleição, pois a

20

coordenadora anterior foi indicada pela Direção Geral e homologada pelo Colegiado do Câmpus).

21

Foi designada temporariamente a Profª Paulia Maria Cardoso Lima Reis (em substituição à Profª

22

Berenice Giehl Zanetti, que estará em licença capacitação) para a Coordenadoria dos Cursos PROEJA,

23

até a posse do novo Coordenador, que será eleito pelos servidores do Câmpus. Na sequência

24

apresentou informes sobre a PSS, mencionando a Resolução CONSUP 37/2021 (que suspende a

25

Resolução 16). Conforme a nova Resolução, não é mais necessária a aferição da temperatura corporal

26

e o preenchimento do questionário na entrada do Câmpus, bem como não há obrigatoriedade de uso

27

do face shield. Informou igualmente sobre a unificação da Comissão do Continente, da Reitoria e do

28

SIASS, considerando que o Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor é da Reitoria,

29

porém atua no espaço físico do Câmpus Continente. Serão ajustados alguns documentos e a Comissão

30

atuará em conjunto. Assim é necessária a revisão do plano local de contingência, que está em

31

andamento. Ao indicar os encaminhamentos para o acionamento da PSS Fase 3, a Profª Jane

32

contextualizou que o CONSUP deliberou (na reunião de 20/09/2021) que os Colegiados dos Câmpus

33

podem avaliar o acionamento desta. Mencionou que este é somente um informe e que provavelmente
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34

será um ponto de pauta para a próxima reunião do Colegiado, pois o Câmpus atende os pré-requisitos

35

para o acionamento da Fase 3. Destacou que o que muda basicamente é o aumento da capacidade do

36

Câmpus, de 30% (Fase 2) para 50% (Fase 3). O informe seguinte refere-se à adequação do CERFEAD

37

à Portaria 713, que estabelece diretrizes para o Centro de Referência (entre outros), que deve estar

38

vinculado a um Câmpus. Contextualizou que atualmente o CERFEAD está vinculado à Reitoria,

39

porém como não pode haver lotação de docentes e nem oferta de cursos na Reitoria, surgiu a

40

necessidade de rever a vinculação daquele Centro, junto a um dos Câmpus da Grande Florianópolis

41

(em princípio). Foi mencionada a solicitação de reunião, junto a Reitoria, para entender mais sobre

42

os possíveis encaminhamentos. Após contextualizar informações sobre a oferta de cursos, bem como

43

sobre o posicionamento dos servidores daquele Centro e as possíveis implicações da vinda do

44

CERFEAD para o Câmpus Continente, foi indicado criar um Grupo de Trabalho para análise dos

45

cenários do Centro de Referência no Câmpus Florianópolis-Continente, retomando a discussão de

46

forma mais ampla com os servidores e com o Colegiado oportunamente (antes da próxima reunião

47

do Colegiado). A Profª Jane destacou ainda que a apresentação dos dados preliminares, pretendeu

48

iniciar a discussão no Câmpus e avançar, em conjunto com a discussão do GT do CONSUP, para que

49

na reunião do CONSUP (em 22/11/21) tenhamos um posicionamento mais esclarecido. Na sequência

50

foram apresentados os pontos de pauta, iniciando com a explanação sobre a revisão do Regimento

51

do Colegiado do Câmpus. O Prof. Fernando Rocha contextualizou sobre os trabalhos realizados

52

pelo GT (composto pelos componentes do Colegiado: Fernando Rocha, Morgana, Gleicy e Felipe),

53

indicando que houve a harmonização dos Regimentos (do Colegiado, do Câmpus e do IFSC) e

54

sugestões de alterações. O GT pretende apresentar ao Colegiado um texto pronto para apreciação, a

55

partir da discussão no grupo menor. Assim, será agilizado o tempo da reunião do Colegiado e serão

56

realizados ajustes pontuais, conforme indicações. O outro ponto de pauta refere-se ao calendário das

57

reuniões do Colegiado para 2021.2. Após conciliar a agenda dos membros do Colegiado, ficou

58

definido que as reuniões acontecerão às quintas-feiras, às 14h, ou seja: 18/novembro, 16/dezembro;

59

17/fevereiro; e 17/março. As datas das reuniões do Colegiado serão publicadas no site do Câmpus >

60

Colegiados > Colegiado do Câmpus, bem como será enviado convite por meio da agenda do Google

61

Meet.

62

destacam-se como encaminhamentos da reunião: Criação de Grupo de Trabalho para discussão sobre

63

a incorporação (ou não) do CERFEAD no Câmpus Florianópolis-Continente; criação de Comissão

64

para o processo eleitoral da Coordenadoria dos Cursos PROEJA; e inserir o acionamento da Fase 3

65

PSS, para a próxima reunião do Colegiado. Nada mais havendo para tratar, a Presidente do Colegiado

66

do Câmpus Florianópolis-Continente do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa

3) Encaminhamentos: A partir dos pontos de pauta apresentados e discussões realizadas,
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67

Catarina, Profª Jane Parisenti, agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião da qual eu, Ení

68

Maria Ranzan, lavrei a presente ata.

69

ORIGINAL ASSINADA

70

Ení Maria Ranzan – Secretária
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