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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE ABRIL DE 2021

2

DO COLEGIADO DO CÂMPUS FLORIANÓPOLIS-CONTINENTE

3

No dia primeiro de abril de dois mil e vinte e um, às quatorze horas e trinta minutos, reuniram-se em

4

web conferência de endereço eletrônico meet.google.com/jzz-qxeb-fjj o colegiado do câmpus sob a

5

presidência da diretora-geral, professora Jane Parisenti. Fizeram-se presentes à reunião os represen-

6

tantes docentes, Jaqueline de Fátima Cardoso e Ueslei Paterno; os representantes Técnicos Adminis-

7

trativos, Adriano Guimarães de Azevedo, Fernando César Fiorini Ribas e Morgana Dias Johann; os

8

representantes discentes Leonardo Hardt Ruperti e Paulo Victor Silva; os novos membros do Colegi-

9

ado que tomarão posse, os docentes Fernando Goulart Rocha e Wilton Carlos Cordeiro; os técnicos

10

administrativos Valeria Matilde dos Santos, Vanessa Junkes e Gleicy Corrêa Nunes Marques; os dis-

11

centes Felipe Schutz, Andrea Vieira Areas e Angelita Loss Pereira, a Diretora de Ensino, Pesquisa e

12

Extensão, professora Luciane Patricia Oliari; o chefe do Departamento de Administração, João Paulo

13

Nunes e demais servidores e alunos como ouvintes, para deliberarem a seguinte ordem do dia: Posse

14

dos novos membros do Colegiado do Câmpus, eleitos conforme Edital 01, de 01 de março de 2021.

15

Informes: A Professora Jane iniciou a reunião desejando uma boa tarde a todos, agradecendo aos

16

membros que estão deixando o colegiado e dando as boas-vindas aos novos membros eleitos. Regis-

17

trou a solidariedade aos colegas que perderam familiares em decorrência da pandemia de Covid 19

18

que estamos passando. Apresentou recorte do vídeo comemorativo ao aniversário do Câmpus (ano

19

passado) para destacar o sentimento de pertencimento de toda a comunidade acadêmica. 1. Aprova-

20

ção da ata da Reunião Ordinária de 12 de fevereiro. A Ata foi aprovada por unanimidade e está

21

publicada no site do Câmpus. 2. Posse dos novos membros do Colegiado do Câmpus. A Professora

22

Jane fez explanação pontual sobre a atuação dos membros do colegiado, por meio da representação

23

docente, dos técnicos administrativos e discente. Lembrou da importância da participação da socie-

24

dade civil nesse Colegiado. Destacou igualmente sua importância e as principais questões que são

25

deliberadas pelo Colegiado, por meio de discussão e aprovação, como: Calendário acadêmico; plano

26

anual de trabalho do Câmpus para o ano seguinte; plano de oferta de cursos e vagas; projetos peda-

27

gógicos dos cursos; provimento de cargos; regimento interno do Câmpus; entre outras demandas. Na

28

sequência foi apresentada a Secretária do Colegiado, Professora Ení Maria Ranzan, para a leitura do

29

Termo de Posse e a nominação dos novos membros, a saber: Representantes Titulares dos Discentes:

30

Felipe Schutz e Leonardo Hardt Ruperti; Representantes Suplentes dos Discentes: Andrea Vieira

31

Areas e Angelita Loss Pereira; Representantes Titulares dos Docentes: Jaqueline De Fatima Car-

32

doso e Fernando Goulart Rocha; Representantes Suplentes dos Docentes: Emilaura Alves e Wilton

33

Carlos Cordeiro; Representantes Titulares dos Técnicos Administrativos: Morgana Dias Johann e
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34

Valeria Matilde dos Santos; e Representante Suplente dos Técnicos Administrativos: Vanessa Junkes

35

e Gleicy Corrêa Nunes Marques. Após o ‘de acordo’ dos novos membros, foi aberto espaço para

36

manifestações livres. Manifestaram-se inicialmente os representantes que estão deixando o Colegiado

37

do Câmpus: O professor Ueslei Paterno, o servidor Fernando Ribas e o discente Paulo Victor Silva.

38

Também fizeram uso da palavra os representantes que foram reeleitos: O discente Leonardo Hardt

39

Ruperti, a servidora Morgana Dias Johann e a professora Jaqueline de Fatima Cardoso. Na sequência,

40

os novos membros se manifestaram: os discentes Andrea Vieira Areas, Felipe Schutz e Angelita Loss

41

Pereira; os professores Fernando Goulart Rocha e Wilton Carlos Cordeiro; bem como a servidora

42

Gleicy Correa Nunes Marques. Houve manifestações de agradecimentos pela oportunidade de con-

43

tribuir por meio do Colegiado, desafios enfrentados e outros que se apresentarão, disponibilidade para

44

contribuir com a Instituição. A professora Jane fez considerações sobre as abordagens mencionadas

45

durante as manifestações. 3. Encaminhamentos: Enviar (aos novos membros) os Termos de Posse

46

assinados, bem como o Regulamento do Colegiado (Resolução Nº 01, de 04 de setembro de 2007) e

47

o Regimento Interno do Câmpus (vigente); reorganizar o grupo de whatsapp do Colegiado, incluindo

48

os novos membros (se assim o desejarem); agendar para fins de abril uma reunião extraordinária, em

49

data a ser definida junto aos novos membros; inserir na pauta daquela reunião o cronograma de reu-

50

niões do colegiado, para o semestre 2021.1 (após definição dos horários das aulas); manutenção das

51

reuniões virtuais, mensais, enquanto durar o período de ANP. Ao finalizar a reunião, foi veiculado o

52

vídeo de final de ano (2018), enfatizando o sentimento de pertencimento da comunidade acadêmica

53

em relação ao Câmpus. E nada mais havendo a tratar, a Presidente do Colegiado do Câmpus Floria-

54

nópolis-Continente do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina, pro-

55

fessora Jane Parisenti, agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião da qual eu, Ení Maria

56

Ranzan, lavrei a presente ata.

57

ORIGINAL ASSINADA

58

Ení Maria Ranzan

59

Secretária
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