MINISTÉRIO

•••

INSTITUTO FEDERAL

•

H

(AlAm

DA EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
CATARINA
CÃMPUS FLORIANÓPOLlS
COLEGIADO

•••

CONTINENTE

DO cÂMpus FLORIANÓPOLIS

COLEGIADO

DE SANTA

CONTINENTE

a

ATA DA 7 REUNIÃO - 10 de outubro de 2013

Aos dez dias do mês de outubro de dois mil e treze, reuniu-se na sala da Direção-Geral

do câmpus

2

Florianópolis

3

Estavam

4

Rosângela Pieczarka, representante

5

representante

6

Gerrando Palei Junior, representante

7

dos discentes.

8

presentes.

9

acadêmico

10

Informes:

11

- documento único que regerá os processos didáticos e pedagógicos desenvolvidos no Instituto Federal

12

de Santa Catarina (IFSC), sendo que os servidores André Dala Possa e Juliana Farias de Limas são os

13

representantes

14

realizado nos dias 21 e 22 de outubro, dentro da programação do IFSC da Semana Nacional de Ciência

15

e Tecnologia

16

científicos e de extensão; c) FGs - a direção do câmpus está aguardando liberação do Colégio de

17

Dirigentes (CODIR) para futuras designações das funções gratificadas em aberto no câmpus; d) Às

18

dez horas do dia de hoje ocorreu a abertura do edital de licitação na modalidade Regime Diferenciado

19

de

20

Apresentaram-se

21

novembro próximo; e) Resolução n013 - o chefe do departamento de Ensino, Pesquisa e Extensão

22

(DEPE), Luiz Otávio Cabral, participou de 01 a 04 de outubro da elaboração da minuta (terceira

23

versão) da resolução que normatiza a distribuição das Atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão dos

24

Docentes do CEFET -SC e revoga a Resolução CD n° 25/2006 do Conselho Diretor do CEFET -SC. f)

25

Na próxima

26

n029/2013/Consup

27

orientações

28

aprovada. 3. Apreciação

29

Pró-Reitoria de Ensino encaminhou o calendário acadêmico para os câmpus do IFSC e que a gestão do

30

câmpus Florianópolis-Continente

31

câmpus. A presidente

32

sujeita à mudanças,

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

presentes:

Cristiane

Corrêa

Paulick,

representante

titular

dos técnico-administrativos,

suplente dos técnico-administrativos,

Bruna Dorabiallo Oliveira,

titular dos docentes, Jucélio Kulmann de Medeiros, representante titular dos docentes,

A presidente,

Pauta:

titular dos discentes e Dulci Ornar Tortat, representante

Nelda Plentz de Oliveira,

1. Informes;

iniciou a reunião cumprimentando

da ata da 6a Reunião; 3. Apreciação

2. Aprovação

do câmpus - 2014; 4. Apreciação

de resoluções

ad referendum.

titular
aos

do calendário

Ordem

do dia. 1.

A Presidente apresenta os seguintes informes: a) Regulamento Didático Pedagógico (RDP)

do câmpus Florianópolis-Continente;

(SNCT). Acontecerão

Contratações

(RDC)

para

b) III Seminário de Pesquisa e Extensão - será

três encontros com palestras, apresentações

reforma

e ampliação

do

câmpus

culturais, trabalhos

Florianópolis-Continente.

duas empresas que serão analisadas. O início da obra está previsto para o mês de

reunião

serão discutidos

que regulamenta

os seguintes

pontos

de pauta:

1. análise

da Resolução

9 uso dos espaços físicos e bens do IFSC; 2. apreciação das

para acesso e uso dos laboratórios.
do calendário

2. Aprovação

acadêmico

da ata da 6 Reunião:
8

a ata foi

do câmpus - 2014: a presidente esclarece que a

reuniu-se para elaborar a proposta a ser apreciada pelo Colegiado do

ressalta que mesmo aprovado pelo câmpus, a proposta do calendário estará
tendo em vista que será analisada pela Reitoria. Considerando

a natureza do

33

trabalho dos discentes do câmpus, tentou-se prorrogar o início do primeiro semestre letivo. Nos dias

34

em que estão previstos os jogos do Brasil na Copa do Mundo - primeira fase, as aulas serão suspensas

35

apenas no turno em que houver jogo do Brasil, sendo que os professores deverão planejar atividades

36

extraclasse. Após debates entre os membros do Colegiado, o calendário foi aprovado. 4. Apreciação

37

de resoluções ad referendum: foram submetidas à apreciação as seguintes resoluções: a) Resolução

38

n009 - Homologar, ad referendum, como eleito o candidato Luiz Cláudio Tumolo para o cargo de

39

Coordenador

40

candidatos suficientes para o processo eleitoral, conforme item 2.4 do edita I; b) Resolução nOlO -

41

Aprovar, ad referendum, a lista de servidores para ocupar as Funções Comissionadas

42

câmpus Florianópolis-Continente:

43

Ensino (PROEN)

44

coordenações

45

conforme homologado por este colegiado, seriam designados para as novas funções. As FCCs ficaram

46

assim dispostas: Coordenação Superior Hotelaria - Fabíola Martins dos Santos; Coordenação Superior

47

Gastronomia

48

Lopes; Coordenação Técnico Panificação e Confeitaria - Berenice; Coordenação Técnico Guia - Jane

49

Parisenti

50

referendadas pelos membros do Colegiado. Os membros do Colegiado decidiram alterar o horário de

51

início das reuniões para as dezoito horas, tendo em vista o término do período vespertino. Nada mais

52

havendo a tratar, a Presidente do Colegiado do câmpus Florianópolis-Continente

53

de Santa Catarina, Nelda Plentz de Oliveira, encerra a reunião da qual eu Sandra Fátima Lorenzi,

54

Secretária do Colegiado, lavro a presente ata ..

de Gestão de Pessoas do câmpus Florianópolis-Continente:

solicitando

em virtude de não haver

de Cursos no

a Presidente esclarece que recebeu memorando da Pró-Reitoria de
a indicação para ocupação das funções. Foi feita reunião com as

e chefia do DEPE e definiu-se que os servidores eleitos para ocuparem

as FGs,

- Deosir Castro Lobo Júnior; Coordenação Técnico Gastronomia - Thiago Henrique

e Coordenação

Técnico Eventos - Bruna Dorabiallo

de Oliveira. As resoluções

foram

do Instituto Federal

~
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