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COLEGIADO DO CÂMPUS FLORIANÓPOLIS-CONTINENTE
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE FEVEREIRO DE 2018
1 Aos vinte dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito, às catorze horas, reuniram-se
2 na sala onze do IFSC Câmpus Florianópolis-Continente, sito à rua catorze de julho, número
3 cento e cinquenta, Florianópolis, Santa Catarina, o colegiado do câmpus, sob a presidência do
4 Diretor-Geral, Professor Caio Alexandre Martini Monti. Estavam presentes os representantes
5 do colegiado, conforme lista de presença anexa, e como secretária, a Assessora da Direção
6 Geral, Jaciara Medeiros. Pauta: 1. Informes; 2. Aprovação da ata da Reunião Ordinária de
7 dezembro de 2017, realizada em 12/12/2017; 3. Definição do calendário 2018 de reuniões
8 do Colegiado do Câmpus; 4. Deliberação da comissão do “Processo de Escolha da
9 Coordenação de Extensão e Relações Externas”; 5. Deliberação criação “Colegiado do
10 Curso Superior de Tecnologia em Gestão do Turismo”; 6. Retorno da discussão das
11 medidas preventivas para a segurança do câmpus; 7. Retorno da discussão dos horários
12 das coordenadorias de Manutenção e Secretaria/Registro Acadêmico. O presidente deu
13 abertura aos trabalhos do Colegiado, professor Caio Martini Monti, desejando uma boa tarde e
14 um ano repleto de muito trabalho e dedicação para todos. Em seguida, inicia a pauto com os
15 informes, levantando a questão da falta recorrente dos representantes discentes e da
16 necessidade de uma comissão para revisão do regulamento do colegiado do câmpus. Professora
17 Jane faz a leitura do regulamento atual e destaca que a representação discente é válida por um
18 ano. Então, encaminhou-se como comissão para o processo de escolha das representações
19 discentes do colegiado, por espontânea vontade, a professora Daniela Carrelas e o Técnico
20 Administrativo em Educação Fernando Ribas. Ficou decidido que a comissão para a revisão do
21 regulamento do colegiado do câmpus será definido após a posse dos novos representantes
22 discentes. Como outro informe, o presidente do colegiado informa que a reunião do colegiado
23 para deliberações do POCV ficará para o dia 06 de março. Jane explica como se deu a reunião
24 geral do dia 14/02 e o que ficou para ser resolvido na reunião do colegiado. Fernando Ribas
25 solicita que o POCV seja incluído como ponto de pauta na reunião do dia de hoje.
26 Representantes do colegiado discutem a respeito do POCV para tentarem entender o que será
27 resolvido na próxima reunião. É debatido a metodologia para escolha das propostas. Daniela
28 sugere uma nova reunião ampliada. Fernando explica que já aconteceu a reunião ampliada.

29 Todos debatem sobre a forma de apresentação da planilha POCV na reunião do dia 14/02.
30 Encaminhamento: Representantes do colegiado irão fazer duas reuniões em turnos diferentes
31 para colher as propostas da comunidade escolar, para levar a decisão na reunião do colegiado
32 do dia 06/03. As reuniões serão nos dias 27 de fevereiro, pela manhã, e 28 de fevereiro, pela
33 tarde. Ficou definido que serão votadas somente as opções que já existem no POCV, analisar as
34 propostas 2 e 3 e seus remanejamentos, e que não poderá ser feito nenhuma inserção de
35 proposta, mesmo tendo sido discutido ao longo do ano. Foi solicitado que algum membro da
36 comissão do POCV esteja presente na reunião para mediação da discussão. Fernando Ribas
37 pediu, como informe, para falar sobre a paralisação do dia 19/02. Fernando relata que o câmpus
38 estava completamente vazio na parte da noite. Levanta que os professores afirmaram que
39 dariam aula, porém, no dia da paralisação alguns não vieram para dar aula. Caio relata que,
40 infelizmente, todos erramos, todos os dias, e que o câmpus nunca apresentará o cenário
41 perfeito. Nelda informa que o câmpus e a gestão não podem cancelar o dia letivo sem
42 apresentar uma nova data para reposição. Foi levantado o direito de paralisar ou não de cada
43 servidor e que, como instituição pública, o câmpus não pode fechar as portas para a
44 comunidade. 2 - Aprovação da ata da Reunião Ordinária de dezembro de 2017, realizada
45 em 12/12/2017: Foi questionado os presentes sobre a aprovação da ata citada, no que foi
46 aprovada sem alterações. 3 - Definição do calendário 2018 de reuniões do Colegiado do
47 Câmpus: Presidente do colegiado questionou sobre o melhor dia e horário para as reuniões do
48 colegiado em 2018. Representantes levantaram que quinta-feira, no período da tarde é o melhor
49 para a maioria. Secretária da colegiado, Jaciara Medeiros, irá montar o calendário de reuniões
50 de 2018, cuidando para que elas aconteçam logo após as reuniões do CODIR e trará para
51 aprovação do colegiado na próxima reunião. 4 - Deliberação da comissão do “Processo de
52 Escolha da Coordenação de Extensão e Relações Externas”: Presidente do colegiado
53 informou que com o afastamento parcial da servidora Gleicy, para execução do mestrado, a
54 mesma pediu para retirar-se da função de coordenadora de extensão e relações externas. Com
55 isso, é necessário fazer um novo processo de escolha. Foi deliberado que a comissão do
56 processo de escolha serão os servidores Daniela Carrelas e Fernando Ribas. 5 - Deliberação
57 criação “Colegiado do Curso Superior de Tecnologia em Gestão do Turismo”: Jane
58 apresenta a pauta e informa que a servidora Fabiana de Lamare solicitou a aprovação para
59 indicação dos representantes para o colegiado do Curso Superior de Tecnologia em Gestão do
60 Turismo. Jane comunica que há 4 membros titulares docentes disponíveis e que faltam 4
61 membros suplentes. Jane se compromete a fazer a conversa com os docentes do câmpus para
62 completar a composição do colegiado do curso. Colegiado do câmpus aprova a indicação dos
63 docentes: Bruna, Salete, Luciano e Marcela e do Núcleo Pedagógico: Letícia, como titular, e

64 Morgana, como suplente. Colegiado do câmpus autoriza a homologação ad referendum do
65 colegiado do curso. 6 - Retorno da discussão das medidas preventivas para a segurança do
66 câmpus: Caio explica a diminuição dos recursos do câmpus no corrente ano e apresenta
67 algumas soluções para a melhoria da vigilância do terreno do IFSC para o período noturno,
68 como, colocação de refletores para aumentar a iluminação, retirada de algumas plantas e
69 árvores da parte de trás do terreno, para melhor visualização, e a ronda da vigilância da reitoria
70 será compartilhada com o câmpus na parte norturna. Reitora informou na reunião do CODIR,
71 no dia 19/02, que o novo portal de acesso ao câmpus e reitoria será executado nesse ano. Jane
72 informa que o servidor que ficava até às 22:30 pegará afastamento e, com isso, os
73 coordenadores de curso farão um rodízio de segunda-feira à quinta-feira. E nas sextas-feiras
74 continuará o rodízio dos servidores do DEPE. 7 - Retorno da discussão dos horários das
75 coordenadorias de Manutenção e Secretaria/Registro Acadêmico: Caio explica que ficou
76 acordado que o setor de manutenção estará dando suporte em todos os horários de início de
77 aulas. Vanessa enfatiza que é o atendimento da coordenadoria de manutenção deveria ser, pelo
78 menos, até às 22h. Ficou encaminhado para que o atual chefe DAM, servidor Jão Paulo, faça
79 uma reunião com a coordenação de manutenção. Jane informa que a coordenação de registro
80 acadêmico está trabalhando no período das 8:00 às 21:00. Foi solicitado manutenção
81 preventiva para os equipamentos do laboratório. E nada mais havendo a tratar, o Presidente do
82 Colegiado do Câmpus Florianópolis-Continente do Instituto Federal de Educação, Ciência e
83 Tecnologia de Santa Catarina, Caio Alexandre Martini Monti, agradeceu a presença de todos e
84 encerrou a reunião da qual eu, Jaciara Medeiros, Secretária do Colegiado, lavrei a presente ata.
Florianópolis, 10 de outubro de 2017.
____________________________
Caio Alexandre Martini Monti
Presidente do Colegiado

____________________________
Jaciara Medeiros
Secretária
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