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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA
cÃMpus FLORIANÓPOLlS CONTINENTE

INSTITUTO FEDERAL
SANTACATARIN.o\

COLEGIADO DO CÂMPUS FLORIANÓPOLIS

CONTINENTE

ATA DA 2a REUNIÃO ORDINÁRIA - 04 de abril de 2013

Aos quatro dias do mês de março de dois mil e doze, reuniu-se na sala três do câmpus Florianópolis
2

Continente,

o Colegiado,

sob a presidência

da Diretora-Geral,

3

presentes:

4

representante

5

discentes, Guerrando Palei Junior, representante titular dos discentes, Jucélio Kulmann de Medeiros,

6

representante titular dos docentes. Como convidada estava presente: Rosana Kimmel Rodrigues, Chefe

7

do Departamento

8

de Oliveira, iniciou a reunião cumprimentando

9

de pauta - designação

Bruna Dorabiallo Oliveira, representante
titular

dos técnico-administrativos,

de Administração

Nelda Plentz de Oliveira. Estavam

titular dos docentes, Cristiane Corrêa Paulick,
Dulci Ornar Tortat,

representante

titular

dos

do câmpus Florianópolis Continente. A presidente, Nelda Plentz
aos presentes. A presidente solicitou inclusão de ponto

de comissão para formulação

das diretrizes para elaboração

do edital de

10

convocação e normas para o processo

de escolha para ocupação das funções no câmpus. Os membros

11

do Colegiado

12

Apreciação

13

reformulação do Regulamento do Colegiado.

14

de Administração,

15

os valores

16

telefonia, água/esgoto e custeio. Informa que, por orientação da Reitoria, o câmpus terá que reduzir em

17

dez por cento os valores apresentados.

18

próximo, será lançado o Plano de Desenvolvimento

19

transmitida por meio de webconferência.

20

CEPE aprovou, por unanimidade, o Projeto Pedagógico de Reestruturação do Curso de Especialização

21

em Educação para a Diversidade com Ênfase em Educação de Jovens e Adultos e o mesmo seguirá

22

para o Conselho Superior. 2. Aprovação

23

calendário

de reuniões do Colegiado. A presidente apresentou a proposta de calendário de reuniões

24

bimestrais.

Após análise do calendário,

25

ordinárias uma vez por mês, sempre às quintas-feiras. 4. Formulação

26

do edital de convocação

27

câmpus:

28

aprova a estruturação

29

funções gratificadas.

30

pela resolução.

31

cada segmento para a elaboração do regulamento do processo de consulta eleitoral. Participantes do

32

grupo de trabalho: Cristiane Corrêa Paulick, como representante dos técnico-administrativos,

aceitaram à solicitação. Pauta:

do calendário

l. Informes; 2. Aprovação da ata da Ia reunião. 3.

de reuniões do Colegiado;

4. Designação

de comissão

Ordem do dia. 1. Informes:

para análise e

A chefe do Departamento

Rosana Kimmel Rodrigues apresenta tabela com o orçamento de 2013, detalhando

destinados

para: capital, obras, fundo de TI, serviços terceirizados,

e normas

energia elétrica,

A presidente do Colegiado informa que no dia doze de abril
Institucional (PDI) e a palestra de abertura será

Comunica que o Colegiado de Ensino, Pesquisa e Extensão -

da ata da

e reunião:

A ata foi aprovada. 3. Apreciação

do

os membros do Colegiado decidiram manter as reuniões

para o processo

das diretrizes

de escolha para ocupação

para elaboração
das funções no

a Presidente do Colegiado fala sobre a Resolução n033/2012 do Conselho Superior que
provisória dos campi, para designação e exercício dos cargos de direção e das
Esclarece a urgência do processo de eleição, tendo em vista o prazo estipulado

Solicita que seja constituído um grupo de trabalho com pelo menos um membro de

Dulci

33

Ornar Tortat e Guerrando

34

Medeiros

35

encaminhará

36

realização dos trabalhos. A apresentação da minuta deverá ser apresentada no Colegiado, em reunião

37

extraordinária,

no próximo dia vinte e seis de abril. 5. Designação de comissão para análise e

38

reformulação

do Regulamento

39

Regulamento

40

que tão logo aprovado o disposto no ponto 4, os trabalhos para a reformulação do Regulamento

41

colegiado

42

Florianópolis

43

reunião da qual eu Sandra Fátima Lorenzi, Secretária do Colegiado, lavrei a presente ata.

como

Palei Junior, como representantes

representante

dos

docentes.

aos membros participantes

dos discentes e Jucélio Kulmann de

Encaminhamento:

a secretaria

do grupo de trabalho os documentos

do

Colegiado

necessários

para a

do Colegiado. A presidente reforça a necessidade de atualização do

do Colegiado, conforme explicado na reunião anterior. Após discussão ficou decidido

serão iniciados. Nada mais havendo a tratar, a Presidente

do Colegiado

do

do câmpus

Continente do Instituto Federal de Santa Catarina, Nelda Plentz de Oliveira, encerrou a

DULCI OMAR TORTAT
Representante Titular dos Discentes

JUCÉLIO
E MEDEIROS
Represe tante Titular dos Docentes
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CRISTIANE CORREA PAULICK
Representante Titular dos T AEs

