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1

Aos onze dias do mês de março de dois mil e catorze, reuniu-se na sala da Direção-Geral do

2

câmpus Florianópolis

3

Plentz de Oliveira. Estavam presentes: Cristiane Corrêa Paulick, representante

4

técnico-administrativos,

5

Bruna Dorabiallo Oliveira, representante titular dos docentes, Jucélio Kulmann de Medeiros,

6

representante .titular dos docentes,

7

discentes. Como convidado estava presente o chefe do Departamento de Ensino, Pesquisa e

8

Extensão - DEPE, o professor Luiz Otávio Cabral. A presidente, Nelda Plentz de Oliveira,

9

iniciou a reunião cumprimentando

10

T' Reunião de 2013; 3. Apreciação e agendamento de reunião coletiva sobre Plano de Ofertas

11

de Cursos e Vagas - POCV; 4. Apreciação

12

afastamento

13

seguintes informes: a) o planejamento do orçamento para 2015 será realizado no período de

14

abril ajunho de 2014; b) serão alocados para o IFSC Rede 10% do orçamento de cada câmpus

15

distribuídos em 4% para TI e 6% para outras despesas comuns, como diárias e passagens; c) a

16

partir do início desse ano foi implantado o SIPAC - Sistema Integrado de Patrimônio,

17

Administração

18

IFSC, como memorando; d) de acordo com planilha apresentada na última reunião do Colégio

19

de Dirigentes, o câmpus Florianópolis-Continente

20

efetuadas em 2012. Também informa que o câmpus foi o responsável pela maioria da oferta

21

de cursos FIC; e) os servidores que decidirem aderir à paralisação realizada pelo Sinasefe no

22

dia 19 de março, deverão comunicar a chefia imediata. f) no dia 07 de março o câmpus

23

recebeu a Solicitação de Auditoria n" 001/2014-01. Entre os pedidos: disponibilizar todos os

24

controles de frequência dos servidores técnico-administrativos,

25

atividades administrativas.

26

3. Apreciação

27

Vagas - POCV: O chefe do DEPE fala sobre o POCV e informa que a versão atualizada do

28

plano deverá ser encaminhada

29

serão realizados dois encontros, por convocação, com os servidores do câmpus: 22/03 para

Continente, o Colegiado, sob a presidência da Diretora-Geral,

Ivanir Ribeiro,

para pós-graduação.

representante

Dorvalina

Ordem

e agendamento

suplente

dos

1. Informes; 2. Aprovação da ata da

da minuta sobre critérios para concessão de

do dia. 1. Informes:

A Presidente apresenta os

e Contratos. Nesse sistema está incluído a comunicação

2. Aprovação

titular dos

titular dos técnico-administrativos,

Luísa Pereira, representante

aos presentes. Pauta:

Nelda

interna oficial no

foi o segundo em número de matrículas

bem como dos docentes em

da ata da 78 Reunião de 2013: a ata foi aprovada;

de reunião

coletiva sobre Plano de Ofertas

de Cursos e

à Pró-Reitoria de Ensino até maio próximo. Esclarece que

~

discussão e aprovação de novas ofertas; e 17/04 para apresentação da última

30

apresentação,

31

versão do POCV 2014-2018 do câmpus. Informa que até o momento foram encaminhadas

32

quatro propostas de curso e lembra que outras ofertas poderão ser propostas até o dia 20103.

33

Luiz Otávio Cabral sugere a contratação de professores substitutos para os cursos em fase

34

experimental.

35

Kulmann de Medeiros,

36

e o Chefe do DEPE farão a elaboração das diretrizes para a implantação das novas ofertas que

37

serão apresentadas

38

critérios para concessão de afastamento

39

decidido a criação de um Grupo de Trabalho para fazer a revisão considerando a Resolução

40

n0/1912012/CDP. 5. Inclusão

41

que as reuniões serão realizadas a cada dois meses, assim definidas: 22/04, 10106, 12/08,

42

14/10 e 09/12. Nada mais havendo a tratar, a Presidente do Colegiado do câmpus Florianópolis-

43

Continente do Instituto Federal de Santa Catarina, Nelda Plentz de Oliveira, encerra a reunião da qual

44

eu Sandra Fátima Lorenzi, Secretária do Colegiado, lavro a presente ata.

Após discussão

ficou decidido que o representante

a representante dos técnico-administrativos,

na próxima reunião do Colegiado.

dos docentes,

Cristiane Correa Paulick

4. Apreciação

para pós-graduação:

Jucelio

da minuta

sobre

após leitura da minuta ficou

de ponto: Calendário de reuniões do câmpus: ficou decidido
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