SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INTITUTO FEDERAL DE SANTA CA TARINA
ATA 412015 DA REUNIÃO EXTRA ORIDNÁRIA DO COLEGIADO DO CÂMPUS
FLORIANÓPOLIS-CONTINENTE
Ata da Reunião Extra Ordinária do Colegiado do
Câmpus Florianópolis-Continente,
realizada no dia
10 de Junho de 2015, às 17:30 horas, na sala da 02
do Câmpus Florianópolis Continente.
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Aos dez dias do mês de Junho de 2015, às dezessete horas e trinta minutos, na sala 02 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 Josiani Agustini e
Valdeci Reis, do segmento discente, a aluna Dorvalina Luisa Pereira e como convidada, a
Assistente da Direção de Ensino, Pesquisa e Extensão, servidora Marcia Piva. O segmento
externo não foi representado. A pauta da reunião estava relacionada a: 1. Aprovação da Ata da
Reunião Anterior; 2) Informes; 3) Apresentação e Aprovação do PA T 2016; 4) Aprovação do
Edital de eleição das coordenações do Câmpus e; 5) Formação da comissão eleitoral das eleições
para as coordenações do Câmpus. A presidente do colegiado deu início a reunião passando a
palavra para o 10 Secretário ler a Ata da Reunião anterior. Após lida, a ata foi aprovada por
unanimidade. Com relação ao segundo ponto da pauta: Informes, pelo volume de trabalho que
teria o Colegiado, o ponto foi excluído da pauta. O terceiro ponto de pauta estava relacionado a
apresentação e aprovação dos PAT 2016. A servidora Márcia, juntamente com a Diretora Geral
Nelda Plentz, utilizaram do recurso de mídia visual (data show) para apresentar os projetos
cadastrados, as classificações de Gravidade, Urgência e Tendência (GUT) e se os projetos
entrariam na matriz orçamentária ou seriam extra-orçamentários.
Foram cadastrados e
apresentados 35 projetos. Alguns questionamentos foram realizados e prontamente atendidos
pelas duas servidoras responsáveis
pela apresentação.
O servidor Valdeci solicitou
esclarecimentos sobre os projetos de extensão cadastrados, os quais foram dados pela diretora
Nelda, satisfatoriamente. Professor Fernando Rocha defendeu a análise profunda dos projetos
para melhor apreciação dos membros do Colegiado. Prof. Tiago mencionou que o Colegiado
deve ser legitimado como tal e que o tempo de apreciação dos projetos sequer existiu.
Reconheceu que os prazos são apertados, que a direção muitas vezes não tem tempo para
finalizar e enviar os projetos para apreciação e sugeriu nova apreciação a partir de agosto, após o
conhecimento do orçamento de 2016 e dos resultados das eleições para direção geral do Câmpus.
Diretora Nelda, informou que em Outubro o PAT 2016 será reaberto para uma nova análise.
Após todas as discussões, os membros do colegiado concordaram em reabrir as apreciações e
análises do PAT 2016 a partir de Agosto, para que o mesmo seja apreciado e analisado até
Outubro, onde será novamente pauta em reunião do colegiado. Após todas as análises e
discussões, o PAT 2016 foi aprovado por unanimidade pelo Colegiado. O quarto ponto de pau
estava relacionado à aprovação do Edital de Eleições das Coordenações do Câmpus. Prof. Tiago
relatou o processo e apresentou' o Edital com sugestões que foram discutidas e analisadas. O
Colegiado finalizou a construção do Edital e o aprovou por unanimidade. O último ponto de
pauta estava relacionado à formação da comissão eleitoral. Como alguns membros do Colegiado
'tem o desejo de candidatar-se à algumas coordenações, a formação da comissão eleitoral não
aconteceu na reunião do Colegiado. Entretanto, foi votada a possibilidade da Direção Geral
formar a comissão, a qual foi aprovada por unanimidade. No mesmo dia 10 de Junho de 2015,
foi lançada a portaria de número 59 pela Direção Geral com a formação da comissão eleitoral.
Por fim, o Colegiado aprovou a Resolução 0312015 que trata da aprovação do PAT 2016. A data
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da próxima reunião ordinária do Colegiado foi transferida
Julho (01107) às 17h30min. Nada mais havendo a tratar,
presidente do Colegiado, Nelda Plentz agradeceu a presença
Reunião à qual eu, Tiago Savi Mondo secretariei e registrei
aprovada, segue assinada pelos presentes.

Nelda Plentz -----.L----:::::iII_~=:~~~:::.~-.l
Femando Goulart Rocha
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Valdeci Reis
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para a primeira quarta feira de
a diretora geral do Câmpus e
de todos e deu por encerrada a
a presente ata que, após lida e

Josiani Agustini
Dorvalina Luisa Pereira
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