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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE JUNHO DE 2019 DO COLEGIADO DO

2

CÂMPUS FLORIANÓPOLIS-CONTINENTE

3

Aos vinte e oito dias do mês de junho de dois mil e dezenove, às quatorze horas, reuniram-se na

4

sala 11 do Câmpus Florianópolis-Continente, sito à rua quatorze de julho, número cento e

5

cinquenta, Florianópolis, Santa Catarina, o colegiado do Câmpus sob a presidência do Diretor-

6

Geral, Sr. Caio Alexandre Martini Monti. Fizeram-se presentes à reunião os representantes do

7

colegiado e demais servidores, conforme lista de presença anexa, tendo como secretário da reunião

8

o servidor Obérti Eleandro Mayer, para deliberarem a seguinte ordem do dia: POCV C do Câmpus

9

Florianópolis-Continente: Professor Caio deu início a reunião, dando boas-vindas aos

10

representantes do colegiado e passou a palavra para a professora Jane para que desse início a

11

abordagem da pauta. Professora Jane iniciou com o e-mail da professora Eni, referente à oferta do

12

curso de Técnico em Contabilidade, ela fez uma entrevista com um representante do CRC –

13

Conselho Regional de Contabilidade – onde este deixou claro que essa categoria não tem mais

14

amparo perante a classe. Em seguida, o servidor Adriano Guimarães de Azevedo explanou sobre o

15

curso Técnico em Administração. Informou que existe uma possibilidade para oferta desse curso no

16

intuito de, futuramente, se oferecer também o curso de Tecnólogo da área, entretanto ressaltou que

17

os PPC’s dos cursos em questão são bem semelhantes. Fernando relatou que procurou o Professor

18

Andrino Fernandes, do Câmpus Florianópolis, autor do PPC do Curso Ead do Técnico em

19

informática para a Internet. O curso poderia ser adaptado para um técnico presencial no Câmpus

20

Florianópolis-Continente, mas dificilmente se aplicaria ao PROEJA, considerando a sua densa base

21

em lógica e cálculo presente nas unidades curriculares. Já quanto à estrutura do nosso câmpus, para

22

a oferta do curso afirmou termos condições para tal, salientando alguns ajustes, como aquisições de

23

softwares de projetos de testes de softwares e também assim como novas máquinas para um novo

24

laboratório de informática. O professor Pedro questionou se dois professores de informática seriam

25

suficientes para o referido curso. Fernando Ribas abordou a necessidade de se montar um outro

26

laboratório de informática para suprir essa demanda. A professora Jane trouxe a proposta do curso

27

de Secretariado, entretanto esta opção não estava no rol das alternativas até aquele momento. O

28

professor Caio mostrou-se preocupado com as limitações da EC/95, que congelou alguns

29

investimentos por 20 anos e também com a restrição de alguns conselhos de classe. A professora

30

Jane trouxe algumas informações importantes sobre a relação de empregabilidade do curso de

31

secretariado, muito embora essa possibilidade já tenha sido descartada, a principal delas diz respeito
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32

à possibilidade de absorção, de reaproveitamento dos professores do curso em caso de não

33

continuidade do curso de secretariado. A professora também corroborou com os demais do

34

Colegiado no sentido de que não se opte pela oferta do ensino médio, haja vista não possuirmos um

35

ginásio de esportes para a prática das atividades relacionadas. O professor Caio mostrou-se

36

favorável quanto ao Integrado e também ao PROEJA. Por fim a opção vencedora, conforme

37

votação na oportunidade, foi o curso de Informática. E nada mais havendo a tratar, o Presidente do

38

Colegiado do Câmpus Florianópolis-Continente do Instituto Federal de Educação, Ciência e

39

Tecnologia de Santa Catarina, Caio Alexandre Martini Monti, agradeceu a presença de todos e

40

encerrou a reunião da qual eu, Obérti Eleandro Mayer, secretário em exercício do Colegiado, lavrei

41

a presente ata.

42

ORIGINAL ASSINADA

43

Obérti Eleandro Mayer

44

Secretário em Exercício
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