1

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

2

FLORIANÓPOLIS-CONTINENTE

3

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

4

conferência de endereço eletrônico https://meet.google.com/mje-hhcp-giy, o colegiado do câmpus

5

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

6

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

7

Administrativos Adriano Guimarães de Azevedo, Fernando Cesar Fiorini Ribas, Glaucia Raquel

8

Spindler e Morgana Dias Johann, a Diretora de Ensino, Pesquisa e Extensão, professora Luciane

9

Patricia Oliari, o chefe do Departamento de Administração, João Paulo Nunes da Silva, a chefe do

10

Departamento de Assuntos Estudantis, Giuliana Fraga De Santis e demais servidores como

11

ouvintes, tendo como secretária da reunião a assessora da direção-geral, Jaciara Medeiros, para

12

deliberarem a seguinte ordem do dia: Iniciou-se a reunião com a professora Jane desejando uma boa

13

tarde a todos os presentes. Foi informado que os discentes representantes Leonardo e Paulo não

14

iriam conseguir participar da reunião. Pauta Única: Esclarecimentos sobre a definição da

15

vacância do cargo de Pedagogo, devido à aposentadoria da servidora Nelda: Professora Jane

16

iniciou esclarecendo que a corrente reunião foi agendada a partir da última reunião ordinária do

17

colegiado e que a pauta inicial, solicitada pelo Núcleo Pedagógico era a troca da vaga de pedagogo

18

para psicólogo e que, a partir da apresentação da pauta aos técnicos administrativos, surgiu a

19

proposta da Coordenadoria de Orçamentos e Finanças para que a vaga fosse trocada por uma vaga

20

de contador ou administrador, conforme apresentação das demandas e do relatório de auditoria

21

interna. Informou que entre a reunião ordinária e essa reunião extraordinária corrente, a gestão e os

22

servidores envolvidos aproveitaram para coletar informações e referências de documentos.

23

Informou que após várias consultas, observou que não há documento que regulamente as vagas dos

24

técnicos, nem definição de quantidade de cargos e vagas. Professora Jane apresentou um estudo

25

feito em 2013, o Relatório Final do Grupo de Trabalho para o Quadro de Referências de TAEs -

26

“GT Quadro” e que o mesmo não é usado como referência, porém contém uma tabela com o quadro

27

de referência básica para um câmpus padrão. Também apresentou o quadro atual dos Técnicos

28

Administrativos em Educação (TAE) do câmpus, informando que atualmente conta com 51 TAEs, 3

29

anistiados da Eletrosul e 2 servidores de Cooperação Técnica. Apresentou a comparação da

30

distribuição dos TAEs, conforme a tabela de referência do referido GT e a atual distribuição dos

31

TAEs nos setores do câmpus. Jane sugeriu a abertura para apresentação dos setores que solicitaram

32

apresentação de interesse na vaga em questão. Informou que a vaga não estava sendo colocada

33

deliberadamente em nenhum outro departamento. Informou sobre a necessidade de reavaliação das

34

vagas nos setores do câmpus. Servidor Fernando Ribas perguntou se existe um parecer da gestão.
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35

Professora Luciane informou que ocorreu uma reunião da direção do câmpus para análise das atuais

36

situações, números de servidores, levantamento das especificidades do câmpus continente e

37

concluíram que é necessário reorganizar as demandas de trabalho de todos os setores do câmpus,

38

que há uma necessidade de organização dos fluxos de trabalhos, independente dos setores, e

39

organizar os setores para melhoria dos fluxos de atividades. Informou também que, atualmente,

40

diversos setores apresentam necessidade de aumento de servidores para a melhoria das atividades.

41

Jane complementou que há diversos pontos para melhorar no câmpus, como fluxos e processos.

42

Que não se pode deixar de analisar a demanda apresentada pela Coordenadoria de Orçamentos e

43

Finanças, principalmente com a apresentação do relatório de auditoria e aposentadoria do servidor

44

anistiado da Eletrosul, Ory Fonseca Rodrigues, que encontra-se lotado na referida coordenadoria.

45

Apresentou que a proposta da gestão é fazer uma avaliação total do cenário do câmpus, para que as

46

licenças, férias, atestados e demais afastamentos sejam viabilizados sem sobrecarregar os setores.

47

Enfatizou que o relatório da auditoria não aponta a necessidade de servidor nível E para a

48

coordenadoria e orçamentos e finanças, não sendo necessariamente a troca da vaga de pedagogo

49

que vai para o setor. Servidor Fernando Ribas apresentou o link do capítulo 8 do PDI do IFSC, com

50

a portaria que determina o número ideal de TAEs, com relação ao número de docentes, que seria o

51

quantitativo do quadro base. Manifestou sua opinião de que a vaga de pedagogo deve ficar no

52

Núcleo Pedagógico e que as outras necessidades diversas devem ser tratadas com a reitoria, com a

53

solicitação de mais vagas para o câmpus, evocando todas as vagas de técnicos de laboratórios que

54

temos, devido a especificidade do câmpus. Servidora Morgana desculpou-se pelo envio tardio do

55

documento do Núcleo Pedagógico, referente a apresentação de interesse de troca de vaga e

56

ressaltou que a vaga de pedagogo não é uma solicitação de vaga a mais e sim uma reposição de

57

aposentadoria. Servidora Meimilany solicitou a palavra para apresentar uma síntese do documento

58

enviado ao colegiado. Destacou que a troca de pedagogo para psicólogo é uma ideia antiga do setor,

59

que já tinha sido orientado e acordado com a direção do câmpus e com a Coordenadoria de Gestão

60

de Pessoas, informando que o processo já estaria em andamento, com a anuência da chefia e que,

61

durante o processo, nenhuma outra vaga foi sugerida. Informou que discorda de uma nova forma de

62

encaminhamento, sendo que o processo já estava se transcorrendo para conclusão. Apresentou

63

fundamentos que enfatizam a solicitação para a troca de vaga, como, dados sobre a saúde mental

64

dos discentes do câmpus e que a demanda vem ocorrendo há alguns anos. Informou sobre o

65

aumento de casos de discentes com ansiedade e depressão, ideação suicída e tentativa de suicídio.

66

Apresentou a necessidade de formação contínua para os servidores, atividades internas e rede de

67

apoio externo, articulação com os postos de saúde, CRAS e casas de apoio. Explicou sobre a forma

68

integrada de atuação da psicologia do setor. Elencou as demandas da comunidade acadêmica
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69

recebidas e acolhidas pelo Núcleo Pedagógico, salientou sobre a escuta qualificada aos alunos, o

70

acolhimento de forma atenciosa, preenchimento dos formulários, e participação em outras frentes

71

de atuação no IFSC. Servidora Ivanir esclareceu sobre os períodos e tempos de afastamento para

72

mestrado e doutorado e informou que, nesses períodos, o setor absorveu as atividades da servidora.

73

Servidora Valéria fez a leitura do documento enviado ao colegiado do câmpus, da solicitação de

74

pauta para vaga para a Coordenadoria de Orçamentos e Finanças. Ratificou a solicitação da pauta,

75

através de saber da possibilidade de troca da vaga de pedagogo. Apresentou as atividades e

76

demandas específicas do câmpus, o gerenciamento do orçamento do câmpus e a solicitação de

77

adequação da coordenadoria, conforme relatório da auditoria interna. Informou que entende as

78

demandas de outros setores, mas que não poderia omitir-se em salientar a vacância da vaga do

79

servidor Ori, com sua aposentadoria também. Informou a existência de materiais de tutoriais da

80

coordenadoria, que os processos da coordenadoria estão interligados e a existência de fluxo de

81

processos. Ressaltou que já existiram discussões no colegiado sobre troca de vagas, como

82

aconteceu em 2016, com a troca de vaga da servidora Cristiane pela servidora Jaciara e que, com as

83

necessidades apontadas pela auditoria e pela correição do IFSC a equipe encontra-se desmotivada.

84

Servidora Ivanir apontou que a necessidade de capacitação é para todos os servidores, mesmo

85

aqueles que existem só um cargo no câmpus. Informou que, quando saiu para doutorado, o setor

86

acolheu as demandas, juntamente com o auxílio da reitoria e Câmpus Florianópolis. Informou o

87

crescente aumento da demanda de atendimento psicológico e que foi feita muita análise de prós e

88

contras sobre a troca da vaga, a partir do atual contexto do câmpus. Professora Jaqueline informou

89

que já havia passado pelo colegiado a informação do PDI quanto aos números de TAEs e, na época,

90

foi informado que o câmpus já ultrapassou o número, então não teria como solicitar mais vagas para

91

o câmpus. Salientou que o PDI atual vai até 2024, então o número não irá mudar e que provável que

92

não tenha mais vinda de servidores. Sugeriu que a troca de vaga seja por um cargo mais genérico,

93

para possíveis coberturas de setores com desfalque ou migração para cobertura em setores diversos.

94

Enfatizou que o encaminhamento de estudo dos setores é interessante, que espera melhorias com a

95

nova gestão e se disponibilizou para o possível grupo de trabalho de mapeamento das vagas.

96

Professor Uéslei informou que está clara a demanda para reposição das vagas, que as necessidades

97

não estão em questão e que se a pauta foi para o colegiado, ela precisa ser debatida. Enfatizou que a

98

discussão é pela urgência das demandas, que o colegiado pode debater e discutir, mas que a

99

discricionariedade pode ser também da direção-geral. Frisou a responsabilidade do Departamento

100

de Administração, que assume todos os ônus financeiros do câmpus. Servidora Letícia lamentou o

101

acontecimento de um duelo pela vaga, solicitou o fluxo do processo que já tinha sido iniciado,

102

enfatizou estar de acordo com a fala da servidora Meimilany. Solicitou que todas as vagas devem
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103

ser passadas pelo colegiado. Questionou se a pauta levada pelo núcleo pedagógico era se a vaga

104

continuaria como pedagogo ou psicólogo. Servidora Josiane informou concordar com a fala da

105

servidora Letícia. Reforçou o uso da educação como ferramenta de mudança social. Enfatizou que a

106

gestão precisa entender e conhecer melhor os processos dos setores, os acompanhamento dos

107

estudantes e a importância da capacitação dos servidores. Solicitou o encaminhamento mais sensato

108

dos representantes do colegiado. Servidora Meimilany opinou que não fique a cargo da direção

109

quais vagas vão para decisão em colegiado. Informou que o Núcleo Pedagógico sempre

110

desempenha as demandas do setor, mesmo com ausências de servidoras em capacitação ou licenças,

111

assumem a função das servidores que se ausentam e que a perda de uma vaga implicará em

112

consequências a longo prazo. Enfatizou a comparação do número de servidores em outros núcleos

113

pedagógicos do IFSC. Informou que o setor também responde ouvidorias e auditoria. Reiterou que

114

deseja que o processo seja concluído como foi iniciado. Servidora Morgana esclareceu que foi ela

115

mesma quem solicitou esta pauta ao colegiado e que os afastamentos das servidoras do Núcleo

116

Pedagógico tiveram ciência e anuência das chefias imediatas em todos os momentos. Enfatizou a

117

importância de debates no colegiado, pela gestão democrática. Servidora Valéria salientou não estar

118

questionando a forma de atividades de outros setores e que, mesmo trabalhando 8 horas diárias, a

119

Coordenadoria de Orçamentos e Finanças apresenta grande demanda de atividades. Professora Jane

120

concordou que o colegiado deve discutir em conjunto e que, caso o colegiado não se sinta à vontade

121

para deliberar, pode ser levado para o conselho de gestão. Informou que não poderia responder

122

sobre todas as trocas de vagas anteriores porque não estava na direção-geral do campus. Informou

123

que a realidade das coordenadorias pedagógicas de outros câmpus são diferentes, que cada câmpus

124

tem uma organização, que a análise precisa ser feita imparcialmente, pois há coordenações

125

pedagógicas em outros câmpus com assistência de alunos ou estágio juntos. Enfatizou que as

126

licenças não devem estar no contexto dessa discussão, que sempre foi feito o possível para que

127

todos pudessem gozar do direito de licença capacitação, que todas elas predispõem da ajuda dos

128

outros servidores dos setores. Jane propôs duas possibilidades de encaminhamento, como ideia de

129

tornar a discussão mais técnica, que seria a formação de um grupo de trabalho e/ou o envio da pauta

130

para discussão no Conselho de Gestão do câmpus. Servidor Fernando relatou sua preocupação de

131

que vire uma competição para quem apresentar mais demanda para ganhar a referida vaga, propôs

132

que a vaga de pedagogo seja trocada pela vaga de psicólogo e que seja feito um estudo das vagas

133

solicitadas pelos setores do câmpus. Servidora Meimilany propôs a condução do rumo do processo

134

que já está em curso e que seja colocado, a partir de então, normativas para as definições de novas

135

vagas do câmpus. Professora Jane enfatizou que não é necessário criar uma regra nova, pois já

136

passaram outras vagas para discussão no colegiado. Professora Jaqueline relembrou a importância
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137

do relatório de auditoria que foi encaminhado nos últimos dias para o câmpus e que, na gestão

138

pública tudo é complexo e as responsabilidades perduram a vida toda sobre questões financeiras e

139

servidores responsáveis. Professora Jane enfatizou a importância das responsabilidades dos

140

servidores também. Servidor Fernando sugeriu uma nota de repúdio contra a auditoria interna, por

141

solicitar revisão do número de vagas, já que o PDI do câmpus limite tal número. Servidora Valéria

142

lembrou que a auditoria interna tem autonomia para recomendar e que a reitoria está em evidente

143

descentralização das atividades financeiras, surgindo cada vez mais demandas e responsabilidades

144

para os câmpus. Servidora Letícia propôs o encaminhamento de solicitação à reitoria para solicitar

145

mais uma vaga para o câmpus e enfatizou a proposta de manter a vaga do núcleo pedagógico e

146

pensar em outras possibilidades para o Departamento de Administração. Professora Jane colocou

147

em votação, para manifestação dos representantes do colegiado, duas propostas: avaliar em

148

conjunto com conselho de gestão, antes de deliberar pela vaga; ou manter a vaga no núcleo e rever

149

a questão da Coordenadoria de Orçamentos e Finanças paralelamente. Após discussões e

150

levantamentos de opções, ficou encaminhado que os representantes do colegiado devem levar aos

151

pares as propostas apresentadas na referida reunião e levar um posicionamento, para votação das

152

sugestões levantadas, na próxima reunião ordinária do colegiado do câmpus. Servidora Letícia

153

sugeriu que a votação seja apenas com uma proposta, de manter ou não a vaga no núcleo

154

pedagógico. Professora Jaqueline ressaltou que o assunto não seja aberto para discussão novamente,

155

pois a discussão encontra-se esgotada, já que os representantes passaram por duas reuniões extensas

156

e que os representantes discentes tomem conhecimento das discussões realizadas na corrente

157

reunião para apresentarem um posicionamento concreto na futura reunião do colegiado. Professora

158

Jane informou que o colegiado encaminhará o vídeo para os representantes discentes e que todos os

159

representantes devam trazer um posicionamento, através de consultas pertinentes, na próxima

160

reunião ordinária agendada para dia 08 de junho, conforme calendário de reuniões do colegiado do

161

câmpus, às 15 horas. E nada mais havendo a tratar, a Presidente do Colegiado do Câmpus

162

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

163

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

164

Medeiros, secretária do Colegiado, lavrei a presente ata.

165

ORIGINAL ASSINADA

166

Jaciara Medeiros

167

Secretária
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