1

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

2

FLORIANÓPOLIS-CONTINENTE

3

Aos onze dias do mês de maio de dois mil e vinte, às dezesseis horas, reuniram-se em web

4

conferência de endereço eletrônico Meet.google.com/ifq-nzya-zfr, o colegiado do câmpus sob a

5

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, Glaucia Raquel Spindler e Morgana Dias

9

Johann, a 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 e

14

apresentando, via chat, a pauta da corrente reunião. A Servidora Meimilany solicitou inversão nas

15

pautas, para que a pauta “ Deliberação sobre a vacância do cargo de Pedagogo, devido à

16

aposentadoria da servidora Nelda” fosse tratada primeiramente, por questões de horários. Nenhum

17

representante do colegiado discordou do pedido. Assim deu-se inicio às pautas convocadas para a

18

reunião. 1. Deliberação sobre a vacância do cargo de Pedagogo, devido à aposentadoria da

19

servidora Nelda: Professora Jane passou a palavra para a servidora Morgana apresentar a

20

solicitação do Núcleo Pedagógico. Servidora Morgana apresentou os motivos e demandas que

21

levaram o setor Núcleo Pedagógico a solicitar a troca da vaga de Pedagogo, que ficou desocupada

22

após a aposentadoria da servidora Nelda, para uma vaga do cargo de Psicólogo. Explicou que existe

23

um aumento da demanda por atendimento psicológico no câmpus, com expressivo aumento no

24

número de dificuldades emocionais como depressão, ansiedade, ideação suicida e dificuldade de

25

aprendizagem nos últimos anos. Apresentou a manifestação de interesse e a viabilidade da

26

psicóloga do IFSC Câmpus Itajaí em ser removida para o Câmpus Florianópolis-Continente. E que,

27

então o Núcleo Pedagógico do Câmpus Florianópolis-Continente solicitou a este Colegiado,

28

apreciação e deliberação da solicitação de troca do código de vaga de pedagogo para um código de

29

vaga de psicólogo. As servidoras Ivanir, Letícia, Josiane e Meimilany, também do Núcleo

30

Pedagógico, apresentaram contribuições para enfatizar as necessidades do setor em trocar o código

31

de vaga de Pedagogo para de Psicólogo. Na sequência, a servidora Valéria apresentou a necessidade
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32

da Coordenadoria de Orçamentos e Finanças (COF) em mais uma vaga de Contador, expondo a

33

indicação da necessidade de mais servidores para o setor no Relatório de Auditoria Interna,

34

recebido pela coordenadoria em 17/04/2020. Servidora Josélia reforçou, via chat, a necessidade de

35

mais um servidor na Coordenadoria de Orçamentos e Finanças. Servidora Valéria também apontou

36

a iminente aposentadoria do servidor anistiado da Eletrosul, Ory Fonseca Rodrigues, que contribui

37

nas atividades do COF e que, com isso, o setor ficará ainda mais desfalcado. Apontou, como

38

exemplo, o volume de notas que temos no câmpus em função da aquisição de insumos para as aulas

39

práticas, que é muito superior aos demais câmpus. Professora Jaqueline solicitou explicações sobre

40

as atividades desenvolvidas pelo cargo de Psicólogo e enfatizou que o processo de troca de vaga

41

precisa ser efetivada conforme as normas legais. Servidora Ivanir elencou todas as atividades que o

42

cargo de Psicólogo exerce no IFSC, frisando que todo trabalho do Núcleo Pedagógico é realizado

43

de forma conjunta e integrada entre todas as servidoras do setor. Servidora Meimilany questionou a

44

legalidade de alguns processos de remoções ocorridos recentemente. Servidora Giuliana questionou

45

como acontecem as substituições de vagas de servidores aposentados e de quem seria a prerrogativa

46

para possíveis trocas de vagas. Também solicitou maiores esclarecimentos sobre o assunto à

47

Coordenadoria de Gestão de Pessoas do câmpus. Servidor Fernando Ribas, como representante

48

TAE do colegiado e servidor da Coordenadoria de Gestão de Pessoas, apresentou que as possíveis

49

formas de ingresso de um servidor no câmpus são por permuta, remoção, redistribuição ou

50

nomeação de concurso público vigente. Informou que se coloca a disposição para analisar os novos

51

fatos e para maiores esclarecimentos, junto à Reitoria, sobre a vaga em questão. Ressaltou que não

52

tinha conhecimento do Relatório de Auditoria Interno e que irá verificar e acompanhar os

53

procedimentos necessários. Professor Uéslei propôs que os representantes do colegiado deveriam

54

levar as opções da vaga para seus pares e sugeriu uma possível votação entre os mesmos. Servidora

55

Letícia ressaltou que acha necessário a apropriação da legalidade, diante dos fatos, para possível

56

votação pelos pares posteriormente. Questionou se haveria necessidade de discussão no colegiado,

57

se o Núcleo Pedagógico optasse por continuar com a vaga de Pedagogo, pois entende que a

58

discussão não seria levantada, se o ponto de pauta não tivesse sido solicitado. Servidora Meimilany

59

solicitou frisar que entende as necessidades de servidores nos outros setores do câmpus, mas que

60

ficou constrangida em ter que afirmar a necessidade de uma vaga que já está posicionada no setor

61

do Núcleo Pedagógico e que essas discussões vão além de posicionamentos ou levantamentos de

62

necessidades dos setores. As servidoras do núcleo pedagógico apontaram a necessidade de ter
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63

clareza da necessidade e legalidade desta decisão precisar passar pelo Colegiado. Como

64

encaminhamento, Jane propôs que, os setores e servidores irão se apropriar das legalidades e

65

possibilidades de deslocamento da vaga e irão reunir-se novamente dia 18 de maio, às 15 horas,

66

para verificar o melhor encaminhamento. 2. Aprovação da ata da Reunião Ordinária de março

67

de 2020, realizada em 09/03/2020: Professora Jane informou que a a ata da reunião ordinária de

68

março de 2020, realizada em 09/03/2020 foi enviada logo após a reunião para os representantes do

69

colegiado presentes na reunião e os mesmos fizeram suas sugestões de alterações. Professor Uéslei

70

solicitou ajuste na ata para “Curso de Formação Continuada”. Ata aprovada por unanimidade, com

71

a devida alteração solicitada. 3. Aprovação da ata da Reunião Ordinária de abril de 2020,

72

realizada em 22/04/2020: Professora Jane informou que a a ata da reunião ordinária de abril de

73

2020, realizada em 22/04/2020 foi enviada logo após a reunião para os representantes do colegiado

74

presentes na reunião e os mesmos fizeram suas sugestões de alterações. A ata foi novamente

75

enviada aos representantes do colegiado na convocação da reunião, com as devidas alterações

76

solicitadas. Ata aprovada por unanimidade. 4. Aprovação da oferta do Curso de Formação

77

Inicial de Libras: Por consequência do estendido tempo dispendido na pauta 1, foi aprovado por

78

unanimidade que a pauta 4 ficará para a próxima reunião do colegiado do câmpus. E nada mais

79

havendo a tratar, a Presidente do Colegiado do Câmpus Florianópolis-Continente do Instituto

80

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina, professora Jane Parisenti, agradeceu

81

a presença de todos e encerrou a reunião da qual eu, Jaciara Medeiros, secretária do Colegiado,

82

lavrei a presente ata.

83

ORIGINAL ASSINADA

84

Jaciara Medeiros

85

Secretária
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