SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA
ATA 03/2015 DA REUNIÃO DO COLEGIADO DO CÂMPUS FLORIANÓPOLISCONTINENTE
Ata da Reunião do Colegiado do Câmpus
Florianópolis-Continente, realizada no dia 27 de
Maio de 2015, às 17:30 horas, na sala da direção do
Câmpus Florianópolis Continente.
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Aos vinte e sete dias no mês de Maio de 2015, às dezessete horas e trinta minutos, na sala da
direção do Câmpus Florianópolis-Continente reuniu-se o Colegiado do Câmpus. Estavam
presentes a Diretora Geral do Câmpus, Nelda Plentz, os representantes do segmento docente,
Professores Fernando Goulart e Tiago Mondo, do segmento dos técnicos, os servidores Letícia
Martins e Valdeci Reis, do segmento discente, as alunas Dorvalina Luisa Pereira e Silvana
Pereira de Sousa e como convidado, o Diretor de Ensino, Pesquisa e Extensão do Câmpus, Prof.
Luiz Cabral. O segmento externo não foi representado. A pauta da reunião estava relacionada a:
1. Aprovação da ata da reunião anterior; 2) Informes; 3) Definições sobre o processo de análise e
aprovação do Regimento do Câmpus; 4) Discussão sobre o funcionamento dos grupos de e-mails
de grupo do Câmpus; 5)Discussão/Encaminhamento sobre acesso/entrada e estacionamento no
Câmpus; 6) Discussão e encaminhamento sobre locais para fumar no Câmpus; 7) Definição do
Edital e Comissão Eleitoral para Eleições das Coordenações do Câmpus e; 8) Outros (caso se
tenha tempo). A Presidente do Colegiado, Nelda Plentz deu início a reunião, incluindo um ponto
de pauta: Apresentação do Mapa de Demanda Identificada dos Cursos Pronatec. Os itens da
pauta foram modificados para o melhor andamento da reunião. Nesta ata, serão apresentados
conforme memorando de convocação da reunião. 1. Aprovação da ata da reunião anterior: o
1º Secretário do Colegiado leu a ata após as solicitações de alterações recebidas por email e a
mesma foi aprovada por unanimidade. 2. Informes: A Diretora do Câmpus, Nelda Plentz
informou ao colegiado que: a) O III Fórum Mundial de Educação Profissional e Tecnológica está
ocorrendo em Recife e o Câmpus possui uma delegação presente; b) O CODIR discutiu alguns
pontos da Resolução 23, relacionados a Carga Horária de Pesquisa, o CEPE irá elaborar uma
nota técnica e a definição final será data pelo CONSUP. Estuda-se a possibilidade de Professores
Substitutos completarem sua carga horária não preenchida com atividades de ensino, por
atividades de pesquisa e/ou extensão; c) A PROEN fará a validação da POCV nos Câmpus em
Junho para contratação de professores, onde o processo de concurso iniciará em meados de
Agosto; d) A Gestão do Câmpus será solicitada a avaliar os concurso do IFSC com relação ao
processo seletivo (tipo de provas, questões, modo e formato do concurso) para que no próximo
concurso possam ser realizadas melhorias. O Colegiado do Câmpus será convidado a participar
da avaliação; e) Foi informado que a vaga do Prof. Thiago Lopes será encaminhada para edital
de remoção e, caso não tenham aprovados, encaminhada para concurso; f) O CODIR apresentou
o calendário acadêmico de 2016 que será apresentado na próxima reunião ao Colegiado; h) Foi
informado que sobraram 3 vagas para professor substituto no Edital de Afastamento para
Capacitação, que serão preenchidos com os classificados no referido Edital; i)Foram definidos os
membros externos no Colegiado do Câmpus, . Roque L. Braun (Sindegtur) e Marivone Batista
(Aguitur) 3. Definição sobre processo de análise e aprovação do Regimento do Câmpus: A
comissão de revisão e elaboração do novo Regimento Interno solicitou mais tempo para
apresentarem a minuta do RI por terem recebido novas demandas da Reitoria. Ficou definido que
a apresentação será na próxima reunião ordinária deste Colegiado, no dia 24/06 às 17:30; 4.
Discussão sobre funcionamento dos e-mails de grupo do Câmpus: A Diretora do Câmpus
apresentou a Instrução Normativa que rege o funcionamento dos grupos de e-mails. Ficou
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definido que os moderadores serão informados por email para todos os servidores do câmpus.
Será estudada a elaboração de portaria para regulamentação e moderação dos grupos de email.
Ficou definido que será criado um grupo exclusivo deste colegiado.5. Discussão e
Encaminhamento sobre acesso/entrada e estacionamento do Câmpus: O servidor Valdeci
apresentou as dificuldades de servidores e alunos em estacionar no Câmpus quando da
ocorrência de eventos externos na Reitoria. Após discussões sobre o assunto, foi informado que
o Projeto de alteração da entrada está sendo elaborado e após a finalização da obra no Câmpus
este ponto será discutido novamente e um encaminhamento devera ser realizado. 6. Discussão e
Encaminhamento sobre locais para fumar no Câmpus: O servidor Valdeci trouxe essa
demanda por perceber que alunos estão fumando na cantina. Foi encaminhado que serão
colocadas placas sinalizadoras nas edificações do Câmpus com informações de proibido fumar.
Após a conclusão da obra, o ponto de pauta deverá retornar para discussão para definição de
locais próprios para fumantes, que não atrapalhem as atividades pedagógicas e funcionamento
normal do Câmpus. 7 Definição do Edital e Comissão Eleitoral para Eleições das
Coordenações do Câmpus: A Diretora do Câmpus, Nelda Plentz, apresentou a necessidade de
revisão do Edital de Eleições para as Coordenações do Câmpus e conclusão até a próxima
reunião extra ordinária, que ocorrerá em 10/06 às 17:30. O Prof. Tiago Savi Mondo foi definido
como relator do processo e deverá apresentar Minuta do Edital na referida reunião. 8) Outros
(Incluido na pauta o Mapa de Demanda Identificada do PRONATEC). Foi apresentado ao
Colegiado o Mapa de Demanda Identificada do Pronatec a partir de Memorando Interno de
2/2015 da Coordenadora do Pronatec, Elizabethe Costa França à Direção Geral. Após
apresentados os cursos que irão para análise e posterior pactuação, o Colegiado aprovou por
unanimidade a possível oferta de vagas. As próximas reuniões do Colegiado serão a extraordinária no dia 10/06 às 17h30min e a ordinária no dia 24/06 também as 17h30min. Nada
mais havendo a tratar, a diretora geral do Câmpus e presidente do Colegiado, Nelda Plentz
agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a Reunião à qual eu, Tiago Savi Mondo
secretariei e registrei a presente ata que, após lida e aprovada, segue assinada pelos presentes.
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Nelda Plentz ___________________________
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Luiz Otávio Cabral (convidado) ___________________________
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Fernando Goulart Rocha ___________________________
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Tiago Savi Mondo ___________________________
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Valdeci Reis ___________________________
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Leticia Aparecida Martins ___________________________
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Dorvalina Luisa Pereira ___________________________
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Silvana Pereira de Sousa ___________________________
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