1

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE FEVEREIRO DE 2021 DO COLEGIADO DO

2

CÂMPUS FLORIANÓPOLIS-CONTINENTE

3

Aos doze dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, reuniram-se em web

4

conferência de endereço eletrônico meet.google.com/cvu-zxcy-zwo o colegiado do câmpus sob a

5

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

6

representantes docentes, Jaqueline de Fátima Cardoso e Wilton Carlos Cordeiro; os representantes

7

Técnicos Administrativos, Adriano Guimarães de Azevedo, Fernando César Fiorini Ribas e

8

Morgana Dias Johann; a diretora de ensino, pesquisa e extensão, professora Luciane Patricia Oliari;

9

o chefe de departamento de administração, João Paulo Nunes da Silva e demais servidores como

10

ouvintes, para deliberarem a seguinte ordem do dia: Informes: Professora Jane iniciou a reunião

11

desejando uma boa tarde a todos os presentes e informou que, a servidora Jaciara Medeiros saiu da

12

assessoria da Direção Geral e a docente Eni Maria Ranzan assumiu a função, junto a Direção Geral.

13

1. Aprovação da ata da Reunião Ordinária de dezembro de 2020, realizada em 10/12/2020;

14

Ata foi aprovada por unanimidade. 2. Aprovação da Resolução do Colegiado Nº 16 de 23 de

15

dezembro de 2020; A referida resolução aprova a revisão do Plano Anual de Trabalho – PAT 2021

16

do Câmpus Florianópolis-Continente, que precisou ser revisada devido à redução do orçamento do

17

Câmpus e consequente readequação dos projetos contemplados. Servidor João Paulo Nunes da

18

Silva fez uma breve contextualização. 3. Aprovação da troca de coordenador da Coordenadoria

19

de Estágio e Assistência ao Discente; Saída da Professora Laura Rodrigues e nomeação do

20

servidor Tomé de Pádua. A troca foi solicitada pela chefia, com consenso dos envolvidos e demais

21

servidores do setor. Solicitação aprovada. 4. Aprovação da troca de coordenador da

22

Coordenadoria de Registro Acadêmico e Secretaria; Servidor Moisés Carlos Bernardino (com

23

chegada ao câmpus início de março), sendo nomeado coordenador do RA no lugar da servidora

24

Ariane Sartori. A troca foi solicitada pela servidora Ariane, com consenso dos envolvidos e demais

25

servidores do setor. Solicitação aprovada.

26

Coordenadoria de Compras e Contratos; Saída do servidor Adriano de Azevedo e nomeação do

27

servidor Thiego Rippel. A troca foi solicitada pela chefia, com consenso dos envolvidos e demais

28

servidores do setor. Solicitação aprovada. 6. Aprovação do "Plano de ação de combate à

29

pandemia", do Câmpus Florianópolis-Continente; Professora Jane iniciou a apresentação do

30

ponto, informando que no dia 10 de fevereiro do presente ano, foram realizadas as reuniões com os

31

servidores (dia nove de fevereiro) e com os estudantes (dia dez de fevereiro, em três horários) para

32

apresentação do plano de ação do câmpus e momento para discussão das dúvidas e sugestões.

33

Conforme deliberado na reunião em novembro, o formulário para contribuição dos servidores ficou

34

aberto até dia nove de fevereiro e as sugestões, muito importantes mas que não alteravam o

5. Aprovação da troca de coordenador da
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35

conteúdo, já estão compiladas no documento enviado aos membros do colegiado. Servidora

36

Morgana pediu a palavra para trazer as sugestões do núcleo pedagógico. Morgana comentou que é

37

recomendado a ventilação dos espaços, distanciamento e uso de máscara de forma correta e menor

38

cuidado com a limpeza de superfícies, ênfase dada no Plano de Contingência. Servidora Páulia

39

respondeu dizendo que de fato as superfícies não trazem um risco significativo de contaminação

40

(conforme artigos científicos), no entanto, a recomendação de manter superfícies limpas e

41

higienizadas permanecem da mesma forma. A questão da ventilação sempre foi apontada pelas

42

pesquisas científicas como importante e deve ser mantida. Luciane lembrou que na reunião de

43

outubro já foi discutido essa questão da limpeza dos seus espaços de trabalho. Poliane lembrou da

44

importância de não usar ar condicionado e sim abrir as janelas. Morgana falou do recebimento de

45

documentos, em especial da assistência estudantil. Atualmente, devido a pandemia, toda

46

documentação é virtual. Solicitam que continue virtual enquanto tiver risco sanitário. Paulia

47

lembrou que papéis entram na parte de superfícies e que a probabilidade de contaminação é bem

48

baixa, conforme artigos científicos. Jane acrescentou que solicitará a reitoria para manter via digital,

49

visto que o edital é da DAE/reitoria. Seguindo na página 7 sugere citar os países que passaram por

50

fases críticas da pandemia e a respectiva fonte de informação. Sobre "A pior fase da pandemia",

51

sugestão de substituição por: “Várias fases críticas da pandemia”. Na página 19, traz o termo

52

máscara caseira – Morgana pergunta se os servidores receberão máscaras? E qual qualidade da

53

máscara? Também citou o trecho do plano “Recomenda-se a aferição de temperatura” e sugeriu ser

54

obrigatório. Paulia explicou que com relação a medição de temperatura, a procuradoria do IFSC já

55

deliberou pela possibilidade através de serviço terceirizado. Sobre as máscaras, informou que a

56

recomendação do Ministério da Saúde é que a população em geral utilize máscaras de tecido e deixe

57

as máscaras descartáveis para os serviços de saúde e pessoas com sintomas. Jane informa que foram

58

compradas máscaras de tecido e faceshild para todos os servidores, além de máscaras descartáveis

59

para possíveis emergências. Morgana pergunta quem fará a fiscalização de corredor e estudantes.

60

Paulia lembrou que em um primeiro momento será feito uma sensibilização para que todos sigam as

61

regras. Jane lembra que o retorno será gradual e no nosso Câmpus os estudantes são todos adultos.

62

Precisaremos de todos os servidores sensibilizados e atentos para auxiliar. A responsabilidade será

63

de todos. Paulia lembrou da importância da educação para criar a prática. Morgana pergunta sobre o

64

descarte de máscaras usadas. Paulia confirma que terá lixeira específica. Morgana pergunta sobre o

65

afastamento por 14 dias, caso apresentem sintomas e 72h, para definição do estado de saúde –

66

indicar de onde retiraram essa orientação. E para os estudantes, quais as orientações. Paulia

67

responde que as recomendações estão em documentos norteadores do plano e no momento da

68

elaboração do plano esta era a recomendação. Sugere reescrever este ponto pois a testagem dos
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69

casos suspeitos está mais comum agora. A sugestão de 72 horas seria para dar tempo de ter o

70

resultado do exame, e somente retornar em caso de teste negativo. O texto será reescrito para ficar

71

mais claro. Por fim, Morgana lembra da questão da capacitação descrito na página 90, colocando a

72

importância de ser obrigatória. Após finalizadas as sugestões, foi deliberado por unanimidade a

73

aprovação do plano de ação. 7. Empréstimo de equipamentos para estudantes. Jane lembrou que

74

a Portaria do(a) Reitor(a) N° 297 foi publicada em 29 de janeiro de 2021, cuja minuta já tinha sido

75

discutida em reunião DEPE em 2020. Servidor Fernando Miranda estava presente para esclarecer

76

possíveis dúvidas técnicas. Lembrou que o financeiro que deveria ter vindo para compra destes

77

equipamentos não veio, logo, a compra não foi possível. Portanto o Câmpus precisa viabilizar, a

78

partir dos equipamentos que já possuem. A equipe da CTIC está fazendo a avaliação do parque de

79

máquinas do câmpus para dar embasamento na decisão. Jane contextualizou a situação da compra

80

de equipamentos pelo câmpus. Lembrou que o principal critério para o empréstimo é o IVS e ter

81

apontado no Censo a necessidade de equipamento. Morgana perguntou por que essa portaria não foi

82

discutida anteriormente. Jane relembra que a portaria veio como minuta, que foi discutida e que

83

passou pelo fórum das assistentes sociais. Professora Jaqueline enfatiza que o ideal seria ter

84

disponível no câmpus para os alunos utilizarem, assim que possível com relação a segurança.

85

Professora Jane enfatizou que será necessário avaliar todas as condições que envolvem o uso do

86

equipamento pelo estudantes, para verificar se está de acordo com as necessidades dos estudantes.

87

Fernando Miranda contextualizou a situação parcial das máquinas do câmpus. Uéslei coloca a

88

importância da avaliação técnica da CTIC para determinar o quantitativo para empréstimo.

89

Jaqueline lembra da importância do computador ter wi-fi e de verificar se estudante terá essa

90

possibilidade em casa. Servidor Fernando Miranda coloca que as máquinas tem essa possibilidade.

91

Conforme sugestão dos membros, a direção dará andamento a essa questão a partir dos critérios da

92

portaria e relatório técnico da CTIC. Fernando Ribas lembrou que precisamos fazer o edital de

93

eleição dos membros do Colegiado. Servidor Fernando Ribas, Uéslei Paterno e o aluno Paulo Victor

94

farão parte da comissão eleitoral. A votação será via sistema Helios. Professora Jane agradeceu a

95

presença de todos e encerrou a cessão.

96
97

ORIGINAL ASSINADA

98

Jane Parisenti

99

Presidente do Colegiado
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