1

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE AGOSTO DE 2020 DO COLEGIADO DO CÂMPUS

2

FLORIANÓPOLIS-CONTINENTE

3

Aos sete dias do mês de agosto de dois mil e vinte, às nove horas e trinta minutos, reuniram-se em

4

web conferência de endereço eletrônico meet.google.com/sxj-ocgr-mxk o colegiado do câmpus sob

5

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

6

representantes discentes Leonardo Hardt Ruperti e Paulo Victor Silva, os representantes docentes

7

Jaqueline de Fátima Cardoso e Uéslei Paterno, os representantes Técnicos Administrativos Adriano

8

Guimarães de Azevedo, Fernando Cesar Fiorini Ribas e Morgana Dias Johann, a Diretora de

9

Ensino, Pesquisa e Extensão, professora Luciane Patricia Oliari, o chefe do Departamento de

10

Administração, João Paulo Nunes da Silva, a chefe do Departamento de Assuntos Estudantis,

11

Giuliana Fraga De Santis e demais servidores como ouvintes, tendo como secretária da reunião a

12

assessora da direção-geral, Jaciara Medeiros, para deliberarem a seguinte ordem do dia: Iniciou-se a

13

reunião com a professora Jane desejando uma boa tarde a todos os presentes e deu início com a

14

pauta. 1. Informes: Professora Jane salientou a importância da participação dos estudantes para

15

responder o Censo COVID-19 do IFSC. 2. Aprovação da ata da Reunião Extraordinária de

16

julho de 2020, realizada em 30/07/2020: Professora Jane informou que a a ata da reunião

17

extraordinária de julho de 2020, realizada em 30/07/2020 foi enviada logo após a reunião para os

18

representantes do colegiado presentes na reunião e a servidora Morgana enviou sugestões de

19

alterações. Perguntou se alguém gostaria de se manifestar e pediu que os representantes se

20

manifestassem, via chat, positivos a aprovação da ata. Ata aprovada por unanimidade. 3.

21

Deliberação sobre a oferta de cursos do semestre 2020.2 no Câmpus Florianópolis-Continente.

22

Proposta de alteração da oferta aprovada anteriormente: Professora Jane apresentou a pauta e

23

explicou o contexto do retorno do assunto para aprovação novamente, pois a oferta para o semestre

24

2020-2 já havia sido aprovada no início do semestre 2020-1. Apresentou a Resolução CODIR nº 4

25

de 31 de julho de 2020. Informou que o semestre letivo 2020-1 deve ser organizado e concluído até

26

30/10/2020, que o semestre letivo 2020-2 deve ser concluído até 30/04/2021, que a priorização é

27

integralizar as turmas concluintes ainda no exercício 2020, ou no máximo, até fevereiro 2021 e

28

apresentou a previsão das novas vagas 2020-2 do câmpus sendo, cursos superiores, subsequentes,

29

PROEJAs e FICs. Professora Jaqueline ressaltou o grande volume de cursos FICs no câmpus.

30

Professora Jane explicou que, realmente, os cursos de línguas e curso de manipulador de alimentos

31

são expressivos pela quantidade de cursos de formação inicial e continuada e que alguns outros
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32

cursos já foram transformados em técnicos, porém, as duas áreas referidas não tem como

33

transformar em cursos técnicos. Salientou que os cursos técnicos em confeitaria e serviços

34

reduziram os cursos FICs e que o curso técnico em nutrição também promete reduzir os cursos FICs

35

no câmpus. Professora Jane ressaltou o impacto na revisão das ofertas para o semestre 2020-2, pois

36

os cursos do câmpus são bastante práticos e na volta das atividades presenciais estão previstas

37

sobrecargas nos laboratórios. E o impacto da não oferta está diretamente relacionado com o

38

orçamento do câmpus. Informou que o Ministério do Planejamento apresentou previsão de

39

diminuição de 18% do orçamento do MEC para 2021, que, portanto a previsão de orçamento 2021 é

40

ruim e o impacto do orçamento 2022 ainda mais baixo e que a redução nas vagas ofertadas

41

impactará no orçamento para 2022, que será ainda menor, levando em conta o impacto das vagas

42

ofertadas em 2020 e 2021. Destacou que os câmpus com cursos integrados são mais teóricos e, por

43

isso, a maioria manterá as ofertas. Salientou que o Câmpus Florianópolis-Continente não tem

44

entrada de turma de curso superior no meio do ano. Informou que aconteceram discussões prévias

45

nas reuniões CODIR, DEPE e que a questão orçamentária e pedagógica ficou para cada câmpus

46

repensar. Professora Luciane ressaltou a sobrecarga dos laboratórios no retorno das aulas práticas

47

presenciais e as dificuldades nos acompanhamentos das aulas ANP, principalmente o PROEJA, que

48

já estão com aulas acumuladas de 2020-1. Professor Uéslei manifestou que, referente os cursos de

49

guia de turismo, em reunião com os professores do curso, identificaram que não acham apropriado

50

ofertar novas turmas no semestre 2020-2, pois as disciplinas necessitam que as atividades

51

presenciais fora do câmpus estejam abertas para o público, que há aulas práticas que intercalam

52

com aulas teóricas e não considera apropriada a oferta de turmas novas nesse momento. Professora

53

Eni expôs que, referente aos cursos de eventos, convergem com os cursos de guia de turismo, que

54

considera não oportuna a oferta de cursos de eventos em 2020-2. Ressaltou o não acontecimento de

55

eventos. Apontou que, mesmo não ofertando novas turmas, os professores possuem carga horária

56

mínima conforme lei vigente. Enunciou a evasão na área de eventos, que final de ano é o foco da

57

procura por profissionais na área e a necessidade de readaptação com a nova realidade mundial e

58

econômica. Professor Donato informou que os cursos de restaurante e bar também não possuem

59

condições de ofertar novas turmas no semestre 2020-2. Enfatizou a existência de professores em

60

condições de grupo de risco, a baixa participação dos alunos e a baixa adesão às aulas. Professora

61

Berenice agradeceu a gestão pela sensibilidade com o curso PROEJA, em questão, pelas falas e

62

reuniões onlines que tiveram na última semana. Informou que o cenário do referido curso é peculiar
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63

e necessita de encaminhamento diferenciado. Esclareceu que muitos alunos relatam que não estão

64

conseguindo acompanhar as ANP, por dificuldades orçamentárias e físicas, como equipamentos e

65

informou que compartilha da mesma ideia das falas dos coordenadores anteriores. Professora

66

Krischina relatou que percebeu muita dificuldade dos alunos e preocupação com aulas práticas. Que

67

os cursos de confeitaria possuem muitas restrições e muitas dúvidas em relação às aulas práticas.

68

Argumentou manter as aulas teóricas do segundo módulo no semestre 2020-2. Servidora Morgana

69

relatou que é necessário considerar as especificidades de cada curso, que o núcleo pedagógico

70

apresenta algumas limitações, por condições não ideais, pelo trabalho em casa e que as condições

71

psicológicas encontram-se abaladas. Expôs que o núcleo pedagógico está atuando em muitas frentes

72

e no limite. Apresentou a importância de garantir as vagas e ofertas, algumas dificuldades relatadas

73

pelos estudantes, o aumento da procura pelos auxílios e assistências estudantis e defendeu que não é

74

o momento de ofertar toda a quantidade de vagas previstas, visto o cenário crítico atual. Professora

75

Laura apresentou que a área de idiomas já tinha o desejo de realização de FICs EAD e que esse

76

momento é propício para a execução e que a procura é grande nas inscrições dos referidos cursos.

77

Comentou sobre as dificuldades na evasão e criação de espaços online para mudança das ofertas.

78

Enfatizou que é o momento de um olhar cuidadoso com nossa saúde mental e condições de

79

trabalhos apropriadas e ambientes planejados. Apresentou que acredita não ser possível novas

80

ofertas em 2020-2 e que a decisão das professoras da área é que, nesse momento, é necessário

81

priorizar o término dos cursos em andamento com a maior qualidade possível. Manifestou a não

82

previsão de professor substituto da professora Daniela, com a saída da professora substituta atual.

83

Professor Gustavo relatou que vários alunos dos cursos de cozinha apresentam dificuldades e

84

diferentes tipos de problemas. Apresentou a preocupação dos alunos com as aulas práticas, sempre

85

relatadas nos relatórios de solicitação de trancamento do curso. Expôs que,

86

mesmo com todo esforço de todos, o câmpus ainda não apresenta condições para suprir as vivências

87

das aulas práticas e ressaltou a questão da diminuição dos gastos de custeio do câmpus (energia,

88

insumos e valores não gastos com as não atividades presenciais). Concluiu informando que a área

89

de cozinha não apresenta condições para oferta de novas turmas. Professora Jane informou que os

90

valores não gastos neste ano, não tem como guardar para ano que vem e que, por isso, estão sendo

91

revistas reformas para ser usado tal orçamento que está sendo economizado em outras áreas, que

92

estão sendo planejadas ações e serão levados para o conhecimento de todos. Ressaltou que é

93

necessário ser pensado como serão previstas todas as aulas práticas para o ano que vem, senão o

94

orçamento do ano que vem não dará conta para executar as aulas práticas acumuladas de 2020 e
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95

2021. Informou o início da instalação das placas fotovoltaicas, adquiridas com recurso externo, mas

96

que precisou ser usado orçamento de 2020 para reforço da infraestrutura do telhado do câmpus.

97

Professora Maria Helena sugeriu a adoção de protocolo e prevenção à covid19 e a solicitação de

98

testes na volta das atividades presenciais, buscando junto a Secretaria de Saúde. Professora Jane

99

informou que os protocolos e testes já estão sendo avaliados pelo SIASS. Professora Jane

100

apresentou como proposta de encaminhamento: Avaliar a Carga Horária docente 2020-2,

101

considerando ANP para as fases subsequentes; Cada área deve avaliar a possibilidade de oferta de

102

cursos FIC que já possuem projetos aprovados, 100% em ANP; FIC idiomas: recompor turma e

103

verificar substituto; Sem oferta de curso PROEJA e curso subsequente em 2020-2. Representantes

104

do colegiado manifestaram concordância, via chat, por unanimidade. E nada mais havendo a tratar,

105

a Presidente do Colegiado do Câmpus Florianópolis-Continente do Instituto Federal de Educação,

106

Ciência e Tecnologia de Santa Catarina, professora Jane Parisenti, agradeceu a presença de todos e

107

encerrou a reunião da qual eu, Jaciara Medeiros, secretária do Colegiado, lavrei a presente ata.

108

ORIGINAL ASSINADA

109

Jaciara Medeiros

110

Secretária
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