1

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

2

FLORIANÓPOLIS-CONTINENTE

3

Aos nove dias do mês de março de dois mil e vinte, às quatorze horas, reuniram-se na sala 12 do

4

Câmpus Florianópolis-Continente, sito à rua quatorze de julho, número cento e cinquenta,

5

Florianópolis, Santa Catarina, o colegiado do câmpus sob a presidência do diretor-geral, professor

6

Caio Alexandre Martini Monti. Fizeram-se presentes à reunião os representantes do colegiado e

7

demais servidores, conforme lista de presença anexa, tendo como secretária da reunião a assessora

8

da direção-geral, Jaciara Medeiros, para deliberarem a seguinte ordem do dia: 1. Aprovação da ata

9

da Reunião Ordinária de dezembro de 2019, realizada em 02/12/2019: Professora Jane Parisenti

10

iniciou a reunião saudando todos e informou que o professor Caio, presidente do colegiado, foi

11

chamada para uma reunião de urgência na reitoria, mas que voltaria a tempo de retomar a reunião

12

do colegiado. Professora Jane informou que a ata foi enviada a todos, quando escrita, para possível

13

alteração e enviada novamente na convocação da reunião para revisão e aprovação. Questionou

14

todos quanto a aprovação da ata da Reunião Ordinária de Dezembro, realizada em 02/12/2019. Ata

15

aprovada por unanimidade. 2. Aprovação da ata da Reunião Extraordinária de dezembro de

16

2019, realizada em 09/12/2019: Professora Jane informou que a ata foi enviada a todos, quando

17

escrita, para possível alteração e enviada novamente na convocação da reunião para revisão e

18

aprovação. Questionou todos quanto a aprovação da ata da Reunião Extraordinária de Dezembro,

19

realizada em 09/12/2019. Ata aprovada por unanimidade. 3. Apreciação de proposta para o

20

câmpus sediar laboratório de extensão e pesquisa em tecnologias educacionais: Professora

21

Jane passou a palavra para o professor André Dala Possa apresentar a pauta solicitada pelo mesmo.

22

Caio retornou a reunião e assumiu a presidência da reunião. André informou que está se afastando

23

da função da reitoria e retornando para as atividades docentes, fez uma introdução sobre o núcleo

24

de extensão e pesquisa. Informou que a pauta seria uma conversa transparente e aberta para

25

questionamentos e que se o câmpus não aceitar sediar o projeto em questão, há outros câmpus

26

interessados a participar do projeto. Introduziu sobre o projeto, robótica educacional, MIL,

27

plataforma cidadania digital e formação de formadores (eixos de atuação do referido núcleo).

28

Explicou sobre MIT Media Lab – laboratório usado na pesquisa, laboratório de mídia de

29

Massachusetts, sobre o parceiro: escola do futuro (Universidade de São Paulo) – oficinas de

30

inclusão digital. Apresentou imagens sobre o ambiente do laboratório escola do futuro. Expôs os

31

objetivos do laboratório: instrução > aprendizagem baseada em problemas > aprendizagem baseada
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32

em projetos > micromundos > mundo. Esclareceu sobre o que é o núcleo, o público interno

33

estratégico, o público externo estratégico e a estrutura mínima: oficina, secretaria e coordenação,

34

estúdio para gravações. Exibiu um exemplo de atividade realizada pelo núcleo (Hackathon).

35

Apresentou algumas parcerias que já existem entre o núcleo e a área privada. Jane informou que o

36

espaço pensado para o núcleo de estudos seria a atual sala do grêmio/CA. Caio informou que o

37

container que foi planejado e solicitado, com isolamento térmico e climatização, já está sendo

38

estudado para sua instalação e iminente uso dos discentes do câmpus. Caio abriu para dúvidas e

39

posterior votação da representação do colegiado. Professor Uéslei se pronunciou achando a

40

proposta bem interessante, embora enfatizou que não tenha sido pronunciado um relacionamento

41

com a área de alimentos e bebidas. Professor André informou que o grupo de estudo pode adentrar

42

na realidade onde o campus irá instalar-se e avisou que o núcleo já possui uma estrutura de bens

43

patrimoniais comprados. Professora Jaqueline perguntou quais serão os servidores que trabalharão

44

no núcleo no câmpus. André informou que serão os professores de tecnologia do Cerfead. André

45

explicou que o orçamento da implantação foi através de um edital de pesquisa em 2018. Jaqueline

46

perguntou se os projetos necessariamente têm envolvimento com o câmpus no qual está instalado o

47

laboratório. André explicou que o principal objetivo é o envolvimento dos alunos nos projetos em

48

execução, através de bolsas para discentes do câmpus. Jane refletiu sobre o envolvimento do

49

câmpus com os projetos e com professores de outras redes de ensino público. Aluna Cilmara

50

perguntou se fica resguardado um lugar para o CA até a chegada do container. Direção do câmpus

51

garantiu que o CA não ficará sem instalação. Professora Jaqueline levantou a questão da falta de

52

espaços para os professores trabalharem nas horas de planejamento no câmpus. Levantou que os

53

alunos do câmpus não tem perfil para ficarem mais horas que a carga horária do seu curso, para

54

ficarem no campus, e que uma opção seriam as bolsas. Informou que percebe que o câmpus está

55

aumentando a oferta de cursos, mas não está acompanhando na questão de infraestrutura.

56

Professora Jaqueline sugeriu que antes de aceitar a implementação do referido laboratório a direção

57

deve realizar uma discussão com os professores do câmpus, tendo em vista que estes serão

58

parceiros do mesmo. Professor Uéslei explicou que entende a fala da professora Jaqueline, que é

59

complicado trabalhar na sala de professores do câmpus, porém expressa que é contra a divisão dos

60

professores por áreas. Comentou que, na sua opinião, ter um núcleo de estudos na área de

61

tecnologia ajudaria os cursos do câmpus a permear as áreas do câmpus com as áreas de tecnologia

62

do núcleo. Servidor João disse que vê a implantação do núcleo no câmpus como uma boa
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63

oportunidade. André informou que o prazo do núcleo de pesquisa é de 4 (quatro) anos. Colegiado

64

encaminhou que a pauta ficará para discussão em reunião aberta para a comunidade acadêmica do

65

câmpus e deliberação na próxima reunião. 4. Aprovação do Curso de Formação Continuada

66

“Fundamentos da Educação Ambiental Crítico-transformadora no contexto escolar": Caio

67

passou a palavra para o parecerista, professor Uéslei, que apresentou as alterações pertinentes para a

68

aprovação do referido Projeto Pedagógico de Curso (PPC). Professor Uéslei apresentou os ajustes, a

69

carga horária e os principais conteúdos do PPC do Curso de Formação Continuada "Fundamentos

70

da Educação Ambiental Crítico-transformadora no contexto escolar". Aprovado por unanimidade. 5.

71

Aprovação Calendário 2020-1 de Reuniões do Colegiado: Professor Caio informou que a

72

proposta de calendário de reuniões foi enviada a todos na convocação. Professor Uéslei solicitou

73

que as datas de reuniões sejam de acordo com as reuniões do CEPE. Após discussões e análise de

74

outros calendários de reuniões, como CONSUP e CODIR, a proposta de calendário de reuniões

75

ordinárias para o semestre 2020-1 foi aprovado por unanimidade. 6. Aprovação da Resolução Nº

76

16/2019 – Colegiado: Professor Caio informou que a resolução trata da nomeação da servidora

77

Morgana como suplente na representação TAE do colegiado, devido a vacância na eleição.

78

Resolução aprovada por unanimidade. 7. Aprovação da Resolução Nº 01/2020 – Colegiado:

79

Professora Jane explicou que o professor Paolo, cooperação técnica no IFSC, apresentou o Projeto

80

Pedagógico de Curso de Formação Inicial de Italiano para ofertar no câmpus, enquanto sua

81

cooperação técnica está vigente em Florianópolis. Informou que a proposta foi apresentada para a

82

área de linguagem e aceita. Resolução aprovada por unanimidade. 8. Aprovação da Resolução Nº

83

02/2020 – Colegiado: Professora Jane informou que foi feito uma força-tarefa para que o Projeto

84

Pedagógico de Curso Técnico em Nutrição e Dietética fosse aprovado em tempo, para oferta em

85

2020-2. Resolução aprovada por unanimidade. Informes: Professor Caio informou que algumas

86

decisões precisam ser feitas com urgência, que algumas vagas são colocadas a disposição

87

rapidamente por outro câmpus e na ocasião a direção-geral fez o aceite do servidor Fernando

88

Leocádio, técnico em mecânica, também aceito pelo coordenador de manutenção do câmpus

89

previamente. Informou que aconteceu a aprovação de uma medida provisória sobre as perícias dos

90

servidores e, com isso, o SIASS deve sair do câmpus novamente. Caio informou também que todos

91

os projetos de divisão das áreas e eixos do câmpus são estudados, porém há muita burocracia para

92

qualquer movimentação/realocação de espaços anteriormente a aprovação do habite-se. Pronunciou

93

que, quantos aos pisos, já há uma empresa aprovada por licitação, porém a mesma empresa ganhou
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94

a licitação para todos os câmpus do IFSC, então haverá um impacto quanto ao tempo de execução

95

do serviço. A Empresa já visitou os câmpus e ficou de entregar o cronograma de execução da troca

96

do pisos do Câmpus Florianópolis-Continente. Professora Jaqueline solicitou mencionar na reunião

97

do câmpus que, com o aparecimento mundial do novo vírus COVID-19, é importante constatar o

98

cumprimento do oferecimento de álcool em gel nos banheiros do câmpus. Servidor João enfatizou

99

que é necessário o aviso através de comunicações oficiais, como e-mail, para os fiscais dos

100

contratos. Professora Jane informou que já está sendo pensado em comunicações para a

101

comunidade quanto as orientações e avisos em cartazes. E nada mais havendo a tratar, o Presidente

102

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

103

Tecnologia de Santa Catarina, Caio Alexandre Martini Monti, agradeceu a presença de todos e

104

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

105

ORIGINAL ASSINADA

106

Jaciara Medeiros

107

Secretária
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