1

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

2

FLORIANÓPOLIS-CONTINENTE

3

Aos oito dias do mês de julho de dois mil e vinte, às quatorze horas, reuniram-se em web

4

conferência de endereço eletrônico meet.google.com/vzn-hbym-jei, o colegiado do câmpus sob a

5

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

6

representantes discentes Cilmara Fregonesi da Silva, Leonardo Hardt Ruperti e Paulo Victor Silva,

7

os representantes docentes Jaqueline de Fátima Cardoso e Uéslei Paterno, os representantes

8

Técnicos Administrativos Adriano Guimarães de Azevedo e Fernando Cesar Fiorini Ribas, a

9

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

10

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

11

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

12

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

13

Iniciou-se a reunião com a professora Jane desejando uma boa tarde a todos os presentes,

14

apresentou a pauta da corrente reunião e deu início com os seguintes informes: Reunião CONSUP

15

realizada em 06/07/2020 deliberou a suspensão das atividades presenciais no IFSC até 31/12/2020,

16

conforme Resolução 16/2020. Orçamento do câmpus: DAM vai analisar como ficará, considerando

17

as atividades não presenciais até 31/12/2020 e será apresentado, em breve, uma prévia do destino

18

do dinheiro (obras emergenciais como acesso à caixa de água, esgoto subterrâneo, fixação das

19

cadeiras miniauditório, iluminação externa, instalação das placas solares e contêiner). O prazo para

20

cadastro de projetos no PAT 2021 encerram-se hoje. 1. Aprovação da ata da Reunião

21

Extraordinária de junho de 2020, realizada em 29/06/2020: Professora Jane informou que a a ata

22

da reunião extraordinária de junho de 2020, realizada em 29/06/2020 foi enviada logo após a

23

reunião para os representantes do colegiado presentes na reunião. Perguntou se alguém gostaria de

24

apontar alguma modificação e pediu que os membros do colegiado se manifestassem, via chat,

25

positivos a aprovação da ata. Ata aprovada por unanimidade. 2. Redefinição de parecerista para

26

apreciação do PPC de Especialização em Ensino de Língua Estrangeira para a Educação

27

Básica/Lato Sensu, após desistência da servidora Morgana: Professora Jane informou que a

28

pauta foi deliberada na última reunião, porém a servidora Morgana solicitou desistência por licença

29

médica. Jane informou que conversou com a professora Risolete e a mesma aceita ser parecerista.

30

Jane questionou se os membros do colegiado aceitam a sugestão de ser a professora Risolete.

31

Sugestão aprovada por unanimidade. 3. Deliberação sobre retorno das atividades não
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32

presenciais (ANP) no câmpus: Professora Jane informou que os documentos existentes até o

33

momento, referentes a pauta são a Resolução CONSUP 16/2020 e as atas dos colegiados dos cursos

34

superiores. Apresentou que a suspensão das atividades presenciais está até 31/12/2020 e que o

35

colegiado do câmpus deve aprovar até 31/08/2020 o calendário acadêmico do câmpus referente os

36

semestres 2020-1 e 2020-2. Informou que a deliberação, nesse momento, é sobre o retorno das ANP

37

em 03/08/2020. Apresentou que nas atas dos cursos superiores do câmpus foi apresentada a

38

possibilidade de retorno das ANP em 03/08/2020. Informou que não recebeu nenhum documento

39

por escrito dos cursos técnicos, mas pelo contato com os coordenadores nenhum apresentou

40

problemas para voltar as ANPs. Ressaltou que cada curso deve ser analisado individualmente e

41

apresentou como sugestão o retorno das ANPs em 03/08/2020 e desdobramentos posteriormente.

42

Professora Luciane destacou que as discussões sobre o retorno foram feitas na reunião do DEPE e

43

foi deliberado para considerar o retorno das unidades teóricas, em especial os cursos técnicos.

44

Professora Jane informou que a discussão está sendo mediada com os representantes de turma,

45

coordenadores, núcleo pedagógico e demais setores de ensino. Professora Luciane ressaltou que

46

está em discussão o que é considerado unidade prática e unidade teórica. Professor Uéslei informou

47

que foram feitas reuniões com o Guia de Turismo e a maioria dos alunos continuam dispostos a

48

frequentarem as ANPs, porém ressaltou que alguns alunos não conseguem acompanhar por ANP.

49

Salientou que nenhum curso técnico manifestou a não continuidade da ANP e que as unidades

50

práticas terão que ser revistas posteriormente e retornar as discussões novamente. Professora

51

Jaqueline expôs as sugestões levantadas em reuniões dos colegiados dos cursos superiores, como:

52

não colocar mais que 2 UCs concomitantes, a questão da carga horária semanal dos docentes ser no

53

máximo de 12 horas, o impacto no calendário dos semestres e a necessidade dos alunos estarem

54

capacitados ao uso do SIGAA. Apresentou o indicado de que o núcleo pedagógico conduza a

55

formação para os alunos que retornarão às ANPs, para serem capacitados para a nova modalidade

56

de ensino. Informou que os professores da área de alimentos e bebidas mostraram-se a favor do

57

retorno, mas indicaram que precisam de uma estrutura para tal retorno, que não há como fazer aulas

58

práticas em suas residências, por uma questão de estrutura e identidade do câmpus, mas que estão

59

de acordo com o retorno das ANPs, mesmo das aulas práticas, porém o câmpus precisa apresentar a

60

possibilidade de fazê-las na estrutura do câmpus e disponibilizar os insumos e informaram que todo

61

material teórico já foi repassado aos alunos. Professora Jaqueline também levantou a dúvida de

62

como ficarão as novas turmas de 2020-2 ou será um semestre somente para os alunos já
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63

matriculados? Professora Luciane informou que, em reunião do DEPE, foi deliberado que a carga

64

horária seja de 12 a 16 horas semanais, que sobre as capacitações aos discentes, já foi feita uma

65

consulta ao DAE da reitoria e que haverá um material com instruções de como utilizar o SIGAA,

66

que as instruções até o momento é utilizar tutoriais disponíveis, podendo ser enviados por redes

67

sociais e que existem materiais de orientações de como se organizar para as ANPs. Ressaltou que,

68

sobre o calendário 2020-2, não se tem respostas ainda sobre esse tema e que devem ser estipuladas

69

quantas semanas serão necessárias para encerrar o semestre pendente. Professora Jane salientou que

70

os alunos do PROEJA estão sendo tratados separadamente, pela própria natureza do curso, e que

71

cada curso está sendo analisado com um olhar qualificado e diferenciado. Informou que o câmpus

72

está avaliando as questões do PROEJA junto com a professora Berenice, coordenadora do curso, e

73

com os professores do Câmpus Florianópolis, que os alunos devem manter contato com os

74

professores para estarem atentos aos encaminhamentos e que alguns alunos apresentaram

75

necessidade de retorno das ANPs. Professora Luciane expôs que os coordenadores estão tendo

76

dificuldade na organização de UCs em bloco, pois restaram poucas unidades e professores que

77

ainda faltam fechar a unidade. Professora Jane informou que, com relação às aulas práticas, ainda

78

está sendo organizado em nível dos cursos, que é preciso saber o volume das aulas práticas, para

79

após isso organizar a logística e que será necessário um levantamento pontual. Esclareceu que o

80

semestre 2020-2 está sendo analisado, com o novo cenário de que não retornará as atividades

81

presenciais até 31/12/2020. Servidora Aline questionou sobre como funcionará uma aula presencial

82

gravada na estrutura do câmpus, pois assim estariam sendo necessários os recursos, estrutura e

83

servidores do câmpus. Professora Jane assegurou que não seriam aulas práticas presenciais e sim,

84

seria filmagem de videoaula prática, que seriam videoaulas de assuntos mais pontuais, com

85

apresentações precisas. Ressaltou que é possível fazer algumas idas ao câmpus, que se necessário,

86

algo muito organizado e planejado, pode haver uma ida segura ao câmpus. Discente Paulo salientou

87

que o colegiado já tinha se comprometido a tratar as situações apresentadas pelo pior cenário

88

possível e que, se voltar as atividades presenciais, seria mais fácil adaptar. Professora Jane sugeriu a

89

deliberação para o retorno das ANPs em 03/08/2020, encaminhou para votação por manifestação no

90

chat e foi aprovado por unanimidade. Informou que haverão desdobramentos posteriores e que,

91

algum detalhe mais pontual, será retornado ao colegiado, se necessário. Professora Luciane sugeriu

92

uma data para discutir o calendário. Ficou decidido que dia 10/08/2020, às 14 horas, o colegiado do

93

câmpus retornará com a pauta para aprovar as datas do calendário 2020-1 e 2020-2 do câmpus.
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94

Professor Uéslei enfatizou que a Pró-Reitoria de Ensino está verificando a questão das aulas

95

práticas. Professora Jane salientou que, mesmo o CONSUP tendo aprovado as atividades não

96

presenciais, na necessidade de ida ao câmpus, o câmpus pode montar um protocolo para a ida ao

97

câmpus de servidores que necessitam fazer alguma atividade pontual e específica. Ressaltou que os

98

cursos não conseguirão realizar todas as aulas práticas, que algumas unidades curriculares ficarão

99

abertas, porém tudo é algo muito peculiar e novo e que está sendo analisado e estudado. Enfatizou

100

que algumas aulas práticas ficarão pendentes para o retorno das atividades presenciais. Professora

101

Jaqueline chamou atenção para a quantidade de semanas para encerrar o semestre, que estão

102

diretamente ligadas às aulas práticas que ficarão pendentes. Ressaltou que a videoaula deve ser

103

considerada, mesmo depois do retorno das aulas presenciais, pois a quantidade de alunos em sala de

104

aula não será a mesma. Professora Jane expôs que acredita que a evasão será ainda maior, pois

105

decorrerá um ano após a matrícula do semestre em questão, mas crê que as ANP continuarão no

106

próximo ano, que a quantidade de alunos em sala de aula com certeza serão revistas e que o sistema

107

de ingresso terá que ser repensado. E nada mais havendo a tratar, a Presidente do Colegiado do

108

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

109

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

110

Jaciara Medeiros, secretária do Colegiado, lavrei a presente ata.

111

ORIGINAL ASSINADA

112

Jaciara Medeiros

113

Secretária
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