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COLEGIADO DO CÂMPUS FLORIANÓPOLIS CONTINENTE
ATA DA 2a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - 17 de novembro de 2014
Aos dezessete dias do mês de novembro de dois mil e catorze, reuniu-se na sala 3 do câmpus
2

Florianópolis Continente, o Colegiado, sob a presidência da Diretora-Geral, Nelda Plentz de

3

Oliveira. Estavam presentes: Gleicy Corrêa Nunes Marques, representante suplente dos técnico-

4

administrativos, Bruna Dorabiallo Oliveira, representante titular dos docentes, Jucelio Kulmann de

5

Medeiros, representante titular dos docentes e Guerrando Palei Junior, representante titular dos

6

discentes. Como convidada estava presente a servidora Márcia Coghetto Piva. A presidente iniciou

7

a reunião cumprimentando aos presentes. Pauta: 1. Informes; 2. Apreciação e validação do Plano

8

Anual de Trabalho 2015; 3. Aprovação do Edital de Convocação e Normas - Eleição dos

9

representantes docentes, técnico administrativos e discentes do Colegiado. Ordem do dia. 1.

10

Informes:

11

esclarece que o orçamento de 2015 será o mesmo que 2014, tendo em vista que não houve

12

acréscimo no número de matriculas. Salienta que ocorrerá um aumento de custos nos serviços de

13

luz e água, devido à ampliação e reforma do câmpus. A servidora Márcia Coghetto Piva,

14

articuladora do PAT no câmpus Florianópolis-Continente,

15

cadastrados, conforme segue: a) Aspectos Gerais das Compras Públicas Aplicados ao IFSC -

16

Câmpus Florianópolis-Continente:

17

Júnior; objetivo geral: prover um ambiente institucional que favoreça a comunicação, a cooperação

18

e as condições necessárias para a produção e o compartilhamento do conhecimento individual e

19

organizacional; ação: capacitar servidores e alunos a respeito do processo de compras; Estimativa

20

de custos: não serão utilizados recursos orçamentários. O representante dos discentes, Guerrando

21

Palei Junior sugere que seja feita uma cartilha virtual para que todos tenham acesso. b) Proposta

22

de intervenção NAPNE: código: 05CTE-P0802/15; coordenadora: Ivanir Ribeiro; objetivo geral:

23

aperfeiçoar e implantar processos para atendimento adequado às pessoas com necessidades

24

específicas;

25

atendimento

26

necessidades específicas; estimativa de custos: não serão utilizados recursos orçamentários. O

27

representante dos docentes, Jucelio 'Kulmann de Medeiros indica a professora Andréa Poletto

28

Sonza, servidora co câmpus Bento Gonçalves IFRS para colaborar com o projeto, tendo em vista o

29

seu vasto conhecimento

30

coordenadora: Ivanir Ribeiro; objetivo geral: aperfeiçoar e implantar processos para atendimento

31

adequado às pessoas com necessidades específicas; ação: realizar levantamento dos seminários,

32

encontros e congressos relacionados à temática da inclusão em 2015, visando a formação

2. Apreciação e validação do PAT - Plano Anual de Trabalho

ação:

identificar

pedagógico/educacional

faz a apresentação

código: 02CTE-COI03/15;

alunos com necessidades
e acompanhar

no assunto. c) Formação

2015: a presidente

dos projetos

Coordenador: José Eduardo Izzo

específicas,

sistematicamente

Continuada:

elaborar
os

programa

estudantes

de
com

código: 06CTE-P0802/15:

33

continuada

dos

integrantes

do

34

especializada

35

dos servidores

36

R$1 0.796,00.

37

feita a chamada

38

servidores

39

câmpus Continente:

40

objetivo

41

atender a sugerida

42

R$80.000,00.

43

4% do orçamento

44

presidente

45

utilização

geral do IFSC. E ressalta

46

incluídos

em projeto

47

servidores do setor de TIC à novas tecnologias: código:

09CTE-C04 I4115; coordenador:

48

Fernando

as

49

institucionais

50

estratégicos

51

servidores

52

R$6.500,00.

53

Camila

54

acadêmicas,

55

produção

56

de bolsas de estágio curricular obrigatório

57

presidente

58

canceladas

59

que o programa

Ciência

60

extraorçamentário,

será possível estender as participações

61

Profissional: Instituições

62

Lazer:

63

identificar

64

iniciativas

65

competências.

66

plano de trabalho;

67

C0413115;

coordenadora:

68

individuais

e institucionais

69

objetivos

no atendimento

NAPNE;

O representante

Guerrando

para participarem

código:

e Extensão;

estimativa

Palei Junior, questiona

da capacitação.

08CTE-PII01115;

geral: garantir a infraestrutura
modernização

A representante

A presidente

e ampliação

enviado

Miranda;

ações

Bruna Dorabiallo

geral:

sobre como será
esclarece

tecnológica;

ser adquiridos

das

para diminuição

durante

Maciel

estimativa

ampliando

científica

objetivo

geral: fortalecer

as oportunidades

e softwares

e Capacitação

periódica dos

individuais

relacionadas

aos

de competências;

e tecnológica;

ação: formação continuada

esclarece que serão oferecidas
as participações

código:

de docentes
sem

04CTE-C0414/15;

as competências
relacionadas

não atende

coordenadora:

aos nossos

e

e institucionais

necessárias
ações

a quatro alunos, ficando

alunos.

Caso

haja recurso

Aparecida
necessárias

Turismo,

Hospitalidade

Martins;

objetivo

ao desenvolvimento

e promover ações para diminuição
sobre os documentos

Dias Johann;

A

os servidores. g) Cooperação Educação

Letícia

de custos: R$8.192,00.

e promover

divulgação

por falta de recurso. Ressalta

que atuam no eixo tecnológico:

ação: diálogo com os profissionais

estratégicos

do IFSC com redes

para o mundo do trabalho, por meio

e técnicos administrativos

aos objetivos estratégicos

Morgana

de custos:

coordenadora:

e servidores,

será oferecida essa oportunidade

individuais

estimativa

objetivos

de final de curso; estimativa de custos: R$24.000,00.

Fronteiras

Brasileiras

e

ação: capacitar

o ano de 2015; estimativa

de estudantes

de

que estejam

competências

a internacionalização

de mobilidade

de custos:

ser usado nesse caso. A

f) Cooperação Bilateral França Brasil: código: 03CTE-P0402115;

Paim Veran Coelho;

de Miranda;

equipamentos

iniciativas

da lacuna

da informação

que os

Tecnológica do

com equipamentos

identificar

desenvolvimento

de custos:

Oliveira questiona sobre o valor de

a despesas

que só poderão

formação

às ofertas do POCV; ação:

para o TI Rede não deveria

objetivo

da área de tecnologia

adequada

no PA T. e) Treinamento

e validados

ao

Fernando

da infraestrutura

que os 4% são destinados

necessárias

coordenador:

física e tecnológica

dos docentes,

do câmpus

e promover

com

d) Modernização e Ampliação da Infraestrutura

serão convocados.

de

externos

específicas para fomentar a capacitação

de Ensino, Pesquisa

dos discentes,

aos servidores

Maciel

profissionais

aos alunos com necessidades

ligados ao Departamento

informa

contratar

norteadores

e

geral:
das

da lacuna de
da sua ação e

h) Formação Continuada: código: 07CTEobjetivo

ao desenvolvimento
para diminuição

geral:

identificar

das iniciativas
da lacuna

as competências
relacionadas

de competências;

aos
ação:

70

contratar

profissionais

externos

71

tecnológica,

72

Departamento

73

apresentação

74

andamento

75

remanejamento

76

Normas - Eleição dos representantes

77

Colegiado: após discussão, o Colegiado decidiu refazer o cronograma

78

e publicar o edital a partir de março de 2015. A representante

79

questiona

sobre a possibilidade

80

solicitado

à Diretora de Gestão do Conhecimento,

81

questionamento.

82

sugere a alteração

83

discente regularmente

84

do Colegiado

85

Plentz de Oliveira, encerrou a reunião da qual eu Sandra Fátima Lorenzi, Secretária do Colegiado,

86

lavrei a presente ata.

para fomentar

a capacitação

de Ensino,

Pesquisa

dos projetos,
dos

projetos.

da área de educação,

e Extensão;

a presidente
Caso

do orçamento

algum

informa
projeto

matriculado

e técnico

de custos:

R$9.600,00.

não tenha

sido

iniciado,

poderá

e
do

Após

que em maio de 2015 será feita análise

a
do

ser feito

o

3. Aprovação do Edital de Convocação e
e discentes do

para a realização

docente, Bruna Dorabiallo

indicar os membros,

dos técnicos

profissional

administrativos

docentes, técnico administrativos

da presidente

do texto "regularmente

na educação

docentes

estimativa

para outras despesas.

A representante

do câmpus

dos servidores

com foco

da eleição
Oliveira

caso não haja inscrições.

Será

Silvana Ferreira Pinheiro e Silva, orientação
administrativos,

matriculado"

Gleicy

para "matrícula

Corrêa
ativa",

Nunes

o

Marques

uma vez que o

pode trancar matrícula. Nada mais havendo a tratar, a Presidente

Florianópolis-Continente

do Instituto Federal de Santa Catarina, Nelda

BRUNA DORABIALLO OLIVEIRA
Representante Titular dos Docentes

UNIOR
Discentes

SANO
FATIMA LORENZI
Se retária do Colegiado

