1

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

2

FLORIANÓPOLIS-CONTINENTE

3

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

4

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

5

presidência do diretor-geral, professor Caio Alexandre Martini Monti. Fizeram-se presentes à

6

reunião os representantes discentes Leonardo Hardt Ruperti e Paulo Victor Silva, os representantes

7

docentes Jaqueline de Fátima Cardoso, Luciane Patricia Oliari e Uéslei Paterno, os representantes

8

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

9

Dias Johann, a Diretora de Ensino, Pesquisa e Extensão, professora Jane Parisenti e demais

10

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

11

Medeiros, para deliberarem a seguinte ordem do dia: Informes: Professor Caio informou que ainda

12

encontra-se na gestão, pois a portaria de exoneração ainda não foi publicada, devido a impasses na

13

posse do reitor eleito. Informou que no dia de amanhã, 23 de abril, terá uma reunião do CONSUP

14

através de autoconvocação e que todos encontram-se no aguardo de novas informações e

15

apreensivos com os últimos acontecimentos. Enfatizou que a atual situação do câmpus é o período

16

de transição da gestão, com a professora Jane já atuando praticamente de fato, só ainda não de

17

direito, e que os dois continuam a caminhada do percurso da direção do câmpus com muita

18

proximidade e atuando em conjunto (atual e futura gestão). Informou sobre o pedido de uma carta

19

do colegiado para levar à instâncias superiores e que, se o colegiado acatar, encaminhará a pauta

20

para realização. Solicitou que, por conta da reunião ser por web conferência, as ações de

21

contribuições sejam claras e rápidas para facilitar a transcrição da ata feita remotamente. Não

22

havendo nenhuma solicitação, professor Caio passou a palavra para a Jane, para apresentação da

23

pauta única convocada. Pauta Única - Deliberação sobre o calendário acadêmico do câmpus:

24

Professora Jane iniciou a pauta informando que iria apresentar o levantamento de opiniões sobre a

25

continuidade do calendário do câmpus. Apresentou o compilado de relatos e relatórios de

26

informações sobre o andamento das aulas a distancia. Informou que, desde o início os

27

coordenadores estão acompanhando o andamento dos cursos. Apresentou algumas peculiaridades

28

de alguns cursos do câmpus. Parabenizou os coordenadores, analisando cada unidade curricular.

29

Apresentou um resumo dos relatos, complementares às respostas da pesquisa enviada a todos os

30

servidores. Informou que todos as respostas dos questionários e relatos foram analisados e

31

apresentou a seguinte proposta de acordo com o resumo do questionário: Técnico em Guia de
Instituto Federal de Santa Catarina – Reitoria
Rua: 14 de julho, 150 | Coqueiros | Florianópolis /SC | CEP: 88.075-010
Fone: (48) 3877-9000 | www.ifsc.edu.br | CNPJ 11.402.887/0001-60

32

Turismo Nacional e Regional mantém calendário. FIC Espanhol e Inglês (Marimar) mantém

33

calendário. Todos os demais cursos suspendem o calendário. Suspensão parcial no câmpus após

34

30/04/2020. Proposta de encaminhamento: A partir de 30/04/2020 suspensão parcial do calendário

35

com período destinado aos professores qualificarem as aulas que já estão no SIGAA e atender os

36

alunos que não conseguiram fazer as atividades dadas até aqui. Após 30/05/2020 reavaliação do

37

processo, conforme novas diretrizes dos governos. Assim: - Qualificar as aulas consideradas dadas

38

via ANP para que todos os estudantes possam acessar, a qualquer tempo, sem que seja necessário

39

lecionar todas novamente; As aulas lecionadas até 30 de abril serão consideradas aulas dadas. Os

40

docentes devem deixar bem claro no seu plano de ensino quais são as aulas consideradas

41

lecionadas. - Manter atendimento aos estudantes. - Cerca de 50 alunos solicitaram auxílio internet,

42

até o momento, no campus. Precisamos dar tempo para esses estudantes acessarem o SIGAA e

43

verificar o que conseguem acompanhar. - Quando do retorno das atividades presenciais (mesmo

44

sem termos ideia de quando isso será), termos uma menor concentração de pessoas nas salas e

45

laboratórios de informática. Os alunos que já finalizaram algumas UCs não precisariam retornar

46

todos os dias, assim diminuímos a aglomeração e aumentamos a segurança de todos. - Para isso,

47

precisamos sensibilizar os estudantes que tem condições de fazer as aulas na forma de ANP. Jane

48

enfatizou o receio dos alunos e servidores quanto à volta das atividades presenciais e que quanto

49

maior o envolvimento dos alunos pela plataforma a distância, dos discentes que tem condições,

50

menor será a quantidade de circulação no câmpus no retorno das atividades presenciais e menor

51

será a aglomeração no retorno. Jane colocou a proposta da apresentação como a mais viável, para a

52

gestão, diante do cenário atual. Servidora Morgana, também enquanto representante sindical no

53

câmpus, fez a leitura do texto de defesa do Sinasefe quanto à suspensão do calendário acadêmico do

54

IFSC, pedindo inclusive pela manifestação de contrariedade deste colegiado quanto à nomeação de

55

um interventor na reitoria do IFSC, visto que isso fere o princípio democrático. Em seu nome e do

56

Núcleo Pedagógico do Câmpus, apresentou também as mesmas argumentações favoráveis à

57

suspensão do calendário que foram apresentadas na última reunião DEPE: condições de acesso não

58

igualitárias dos discentes às tecnologias; condições de acesso ao conhecimento não estarem sendo

59

consideradas, descumprindo o que consta tanto na LDB (Artigo 3º), como na CF 1988 (Artigo 206);

60

o fato de os cursos PROEJA não estarem tendo aula. Portanto, manifestou que a qualidade do

61

ensino e da aprendizagem está prejudicada e que se deve priorizar a vida e a saúde das pessoas

62

neste momento. Enfatizou que já existem suspensões de calendários em outras instituições de
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63

ensino (Universidades e Institutos Federais). Informou que vota pela suspensão do calendário.

64

Professora Jaqueline levantou algumas considerações sobre os conteúdos já repassados, proposta

65

dos cursos superiores de suspender o semestre a partir de 30/04/020 e recuperação de conteúdos em

66

horários alternativos aos horários da aula. Perguntou se os 50 alunos que pediram ajuda de custo já

67

receberam o auxílio. Professora Jane informou que a proposta é justamente a mesma colocada pela

68

professora Jaqueline e que o auxílio internet já está encaminhado para pagamento, mas ainda não

69

foi efetivamente pago. Professora Jaqueline solicitou que a redação do texto seja melhorada para

70

deixar explícito que os conteúdos trabalhados de forma não presencial até 30/04/2020 serão

71

considerados aula dada. Discente Paulo questionou sobre as unidades curriculares que não foram

72

repassados nesse período de isolamento. Professora Jane informou que, a principio, as unidades

73

curriculares que não foram passadas vão continuar de onde parou, que o Curso PROEJA terá que

74

recomeçar novamente e que será avaliada cada unidade curricular em particular, para encaminhar

75

cada caso exclusivamente, que será analisada cada situação e não tem como generalizar os cenários

76

das unidades curriculares, nem dos cursos. Não tendo mais nenhuma solicitação de fala, solicitou

77

manifestação no chat para votação do encaminhamento proposto pela gestão. Discente Paulo

78

perguntou sobre quando as aulas normais voltarem, como colocarão os alunos, com 1,5m de

79

distância. Jane respondeu que, na sua opinião, esse seja um dos motivos para as aulas ainda não

80

terem voltado, que talvez terá alguma mudança e será algo a ser discutido novamente, com certeza.

81

Informou acreditar que as aulas serão uma das últimas atividades a voltar, justamente por essas e

82

outras questões. Servidora Morgana perguntou como serão gerenciados os alunos que receberão o

83

auxílio internet, como será o acompanhamento e quem ficará responsável por esse

84

acompanhamento. Jane respondeu que entende que, como a suspensão das atividades do câmpus

85

será parcial, eles estão resguardados, podendo utilizar para atividades pendentes, atividades que já

86

foram repassadas no início da suspensão das atividades presenciais e que poderá ser verificado o

87

acesso ao SIGAA, por exemplo. Que estará respaldado porque a suspensão será parcial e o número

88

de pedidos não foi tão significativo. Que é um assunto ainda não discutido, mas que poderá ser

89

levado para a próxima reunião DEPE. Informou que a avaliação de suspensão parcial foi sugestão

90

do CONSUP, para que o calendário acadêmico não seja totalmente comprometido. Jane fez a leitura

91

de questionamentos enviados via chat e enfatizou que há muitas realidades diversas, quanto aos

92

discentes do câmpus. Servidor Fernando Ribas exemplificou que, quando o mesmo foi aluno, no

93

Câmpus Florianópolis, já aconteceu a recuperação de conteúdos no contra turno por questões de
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94

greve e a experiência foi bem estruturada e possível. Jane relembrou que os representantes do

95

colegiado estavam discutindo o retorno, mas não sabem quais serão as reais condições de retorno,

96

pois a sociedade está vivendo um momento totalmente novo. Enfatizou que é preciso primeiro

97

determinar o momento atual, afirmando a decisão e opinião dos coordenadores quanto ao

98

andamento dos cursos, validando a proposta que considerou os questionários e que, neste momento,

99

é oportuno informar aos alunos que seja feito o máximo possível agora, para depois decidir as

100

estratégias de retorno. Informou que a deliberação da reunião do colegiado será encaminhada à

101

PROEN, para deliberação na reunião do CONSUP no dia 27/04, que esse direcionamento veio da

102

última reunião do CONSUP e que não vê motivos para o colegiado não acatar com os relatos e os

103

encaminhamentos sugeridos pelas reuniões de coordenadores e professores dos cursos do câmpus.

104

Professora Luciane relatou a importância dos relatos e dos levantamentos de dados, que a suspensão

105

parcial ajudará no tempo de reorganização para as unidades curriculares e que acha importante

106

todas as discussões, mas agora é preciso separar entre o momento atual e o momento do retorno,

107

que serão outros encaminhamentos. Professora Jane levanta votação para aprovação da proposta de

108

encaminhamento do calendário do campus. Solicitou manifestação pelo chat. Aprovado por

109

unanimidade. Professora Jaqueline sugeriu a melhora na redação, para ficar mais clara as

110

determinações após dia 30/04/2020. Jane apresentou a possibilidade de marcar mais uma reunião do

111

colegiado para o ponto de pauta “substituição do código de vaga de Pedagogo após aposentadoria

112

da servidora Nelda”, por solicitação do Núcleo Pedagógico para a troca da vaga para um cargo de

113

psicólogo. Jane perguntou se havia a disponibilidade dos representantes do colegiado para uma

114

reunião do colegiado na sexta-feira, às 14h. Todos aceitaram. Jane informou que a convocação para

115

a reunião e o parecer do Núcleo Pedagógico sobre a pauta seriam enviados posteriormente.

116

Informou que o encaminhamento da pauta única da reunião do colegiado será repassado para

117

deliberação do CONSUP. Professor Caio informou que, provavelmente, era sua última reunião no

118

colegiado como presidente. Perguntou se o colegiado achava necessário um posicionamento por

119

carta sobre a situação da posse do reitor eleito. Representantes do colegiado concordaram com a

120

importância do envio da carta. Caio e Jane se propuseram a escrever a carta e enviar para leitura na

121

reunião do CONSUP do dia 23/04. Servidora Morgana se propôs a contribuir na escrita da carta.

122

Caio agradeceu a participação de todos e o apoio e trabalho em conjuntos nesses 4 anos de gestão.

123

E nada mais havendo a tratar, o Presidente do Colegiado do Câmpus Florianópolis-Continente do

124

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina, Caio Alexandre Martini
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125

Monti, agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião da qual eu, Jaciara Medeiros, secretária

126

do Colegiado, lavrei a presente ata.

127

ORIGINAL ASSINADA

128

Jaciara Medeiros

129

Secretária
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