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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE AGOSTO DE 2018

1

Aos dois dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito, às quatorze horas, reuniram-se na

2

sala doze do Câmpus Florianópolis-Continente, sito à rua quatorze de julho, número cento e
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cinquenta, Florianópolis, Santa Catarina, o colegiado do câmpus, sob a presidência do Diretor-
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Geral, Professor Caio Alexandre Martini Monti. Estavam presentes os representantes do
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colegiado, conforme lista de presença anexa, e como secretária, a Assessora da Direção-Geral,
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Jaciara Medeiros. Pauta: 1. Informes (SIASS, CODIR); 2. Aprovação da ata da Reunião
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Ordinária de junho de 2018, realizada em 14/06/2018; 3. Aprovação da Resolução Nº
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05/2018 – Colegiado; 4. Retorno do Grupo de Trabalho sobre afastamento para
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Mestrado ou Doutorado; 5. Análise e Deliberação das propostas do Conselho de Gestão

10 para escala noturna de atendimento aos discentes. O presidente, professor Caio Alexandre
11 Martini Monti, deu abertura aos trabalhos do Colegiado desejando uma boa tarde a todos e
12 iniciou com a pauta. 1. Informes: Professor Caio informou que, conforme solicitado na
13 reunião anterior, a carta de anuência dos professores da área de hotelaria foi assinada e
14 enviada à reitoria para o início das atividades de deslocamento do SIASS para o câmpus
15 Florianópolis-Continente. Após o primeiro informe, professor Caio foi solicitado para resolver
16 uma emergência e a professora Jane assumiu a presidência da reunião, provisoriamente. 2.
17 Aprovação da ata da Reunião Ordinária de junho de 2018, realizada em 14/06/2018: Os
18 representantes foram questionados sobre aprovação da ata, a qual foi enviada com
19 antecedência para sugestão de mudança de texto. Ata aprovada por unanimidade. 3.
20 Aprovação da Resolução Nº 05/2018 – Colegiado: Professora Jane explicou o fluxo do PAT
21 no IFSC e como foi conduzido no Câmpus Florianópolis-Continente. Professora Daniela
22 perguntou se todos os setores foram contatados, explicando que, na sua opinião, é o ponto
23 mais importante do fluxo do PAT. Jane explicou que apesar da celeridade do processo, todos
24 os setores foram ouvidos e tiveram a informação e a oportunidade de incluir projetos. Jane
25 explicou que o câmpus conseguiu inserir projetos para pesquisa e extensão. Professor Caio
26 retornou a reunião, assumiu novamente a presidência do colegiado e explicou sobre a

27 importância de saber usar os projetos na hora certa, pois quando há liberação de orçamento,
28 para que o projeto seja executado, é necessário pregões prontos e vigentes para serem usados.
29 Professora Daniela solicitou que o PAT entre nas pautas do início do próximo ano, para que
30 possa ser pensado com tempo e excelência. Professor Caio sugeriu um Grupo de Trabalho para
31 a execução do próximo PAT. Resolução aprovada por unanimidade. Retorno da pauta
32 “Informes”: Professor Caio informou que, como retorno ao câmpus sobre as últimas reuniões
33 do CODIR, na penúltima reunião aconteceu uma palestra com a Vera, uma aluna PCD, a qual
34 fez um relato muito emocionante. Sobre a reunião extraordinário do CODIR, realizada em
35 01/08/2018, Caio explicou que a mesma foi motivada por um pedido de formação de um
36 grupo de trabalho para discussão da flexibilização e que, depois de vários debates no CODIR,
37 decidiram que seria feita uma reunião geral com todos os diretores para discussão do referido
38 assunto e não um GT. Caio informou que o encaminhamento da reunião do CODIR do dia
39 01/08/2018 foi para que os câmpus respondam um questionário enviado aos diretores e a
40 reitoria enviará um relatório para a CGU, a partir das respostas dos questionários dos câmpus.
41 4. Retorno do Grupo de Trabalho sobre afastamento para Mestrado ou Doutorado:
42 Professores Caio e Jane explicaram a necessidade de um retorno do Grupo de trabalho, pois os
43 pedidos de afastamento estão muito frequentes. Servidor Fernando informou que está
44 levantando todos os pedidos de afastamento e as carências para outros afastamentos, após o
45 retorno. Informou que a servidora Nelda está fazendo uma pesquisa em outros órgãos.
46 Fernando informou que, atualmente, existem 17 servidores técnicos afastados, em um total de
47 46 servidores técnicos no câmpus. Fernando explicou a posição do GT e afirmou que na
48 próxima reunião apresentação uma proposta. 5. Análise e Deliberação das propostas do
49 Conselho de Gestão para escala noturna de atendimento aos discentes: Caio apresentou as
50 três propostas levantadas pelo Conselho de Gestão para padronizar o horário noturno do
51 câmpus, pois todo semestre é dispendida muita energia para organizar o fechamento do
52 câmpus. Jane explicou que a mesma que solicitou essa pauta, porque estão enfrentando esse
53 problema e está desgastante. Jane informou que, no último semestre, os coordenadores de
54 curso ficavam sozinhos no fechamento do Câmpus, de segunda a quinta-feira. Caio apresentou
55 a importância de ter setores abertos até o final das aulas, pois tem alunos que ficam estudando
56 até o fechamento. Representantes presentes do colegiado fizeram uma longa discussão e a
57 professora Daniela propôs que continue a executar a proposta que está acontecendo
58 atualmente, e que após o desfecho da flexibilização, tenha uma nova deliberação sobre o
59 assunto. Proposta da professora Daniela foi aceita por unanimidade. 6. Aprovação do Fluxo
60 de Validação de Unidade Curricular e Reconhecimento de Saberes: Professora Jane
61 solicitou a inclusão da pauta. Aprovação de inclusão de pauta por unanimidade. Jane informou

62 que, por solicitação da Coordenadoria de Registro Acadêmico e dos coordenadores de curso,
63 um grupo de servidores de reuniram e prepararam um fluxo de validação de unidade curricular
64 e reconhecimento de saberes, de acordo com os documentos norteadores existentes e que o
65 mesmo foi testado e usado no semestre 2018-1 do câmpus. Jane apresentou todos os pontos do
66 fluxo e explicou sobre a falta de instruções concretas para a negação de reconhecimento e
67 saberes, para alguns casos. Servidor Fernando sugeriu um documento norteador ou minuta
68 para que o fluxo conste nele. Jane apontou que, talvez não seja necessária uma resolução, pois
69 todas as informações já constam em outros documentos norteadores (RDP e LDB) e sugeriu
70 voltar para comissão para avaliar a necessidade. Colegiado sugeriu que a comissão de
71 servidores que organizou o fluxo faça a minuta/resolução e volte a apresentar ao colegiado.
72 passar pelo colegiado para aprovação. E nada mais havendo a tratar, o Presidente do
73 Colegiado do Câmpus Florianópolis-Continente do Instituto Federal de Educação, Ciência e
74 Tecnologia de Santa Catarina, Caio Alexandre Martini Monti, agradeceu a presença de todos e
75 encerrou a reunião da qual eu, Jaciara Medeiros, Secretária do Colegiado, lavrei a presente ata.
76
Florianópolis, 02 de agosto de 2018.
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