1

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEZEMBRO DE 2019 DO COLEGIADO DO CÂMPUS

2

FLORIANÓPOLIS-CONTINENTE

3

Aos dois dias do mês de dezembro de dois mil e dezenove, às quatorze horas, reuniram-se na sala

4

05 do Câmpus Florianópolis-Continente, sito à rua quatorze de julho, número cento e cinquenta,

5

Florianópolis, Santa Catarina, o colegiado do câmpus sob a presidência do diretor-geral, professor

6

Caio Alexandre Martini Monti. Fizeram-se presentes à reunião os representantes do colegiado e

7

demais servidores, conforme lista de presença anexa, tendo como secretário da reunião o servidor

8

Adriano Guimarães de Azevedo, para deliberarem as seguintes ordens do dia: Caio iniciou a

9

reunião dando boas vindas a todos e informou que havia solicitação de inclusão de pauta.

10

Apresentou as duas solicitações de inclusão de pauta e as mesmas foram deferidas para a reunião.

11

Informes: Professor Caio apresentou a resposta ao memorando eletrônico enviado à PRODIN,

12

referente a solicitação de FG para uma possível assessoria ao Departamento de Administração e

13

Materiais. Morgana pediu para incorporar em informe de reunião seu interesse em fazer parte do

14

colegiado do câmpus, após considerações foi decidido que será incorporado o interesse na pauta da

15

próxima reunião do colegiado em Fevereiro de 2020. 1 – Aprovação da ata da Reunião

16

Ordinária de novembro de 2019, realizada em 11/11/2019: Professor Caio informou que a ata foi

17

enviado a todos. Questionou todos quanto a aprovação da ata da Reunião Ordinária de Novembro,

18

realizada em 11/11/2019. Ata aprovada por unanimidade. 2 – Solicitação para liberação em

19

atividades no Programa de Pós Graduação em Turismo da Universidade Federal Fluminense

20

(UFF) - Niterói – RJ: A Professora Jane apresentou a pauta e argumentou sobre a solicitação do

21

Professor Tiago Savi Mondo, enviada por e-mail e encaminhada ao colegiado. Após apresentação e

22

leitura dos argumentos enviados pelo solicitante, o diretor Caio informou que aceitou, ad

23

referendum, devido ao tempo para inscrição, que deveria ser realizada até 29/11/2019. A Professora

24

Jaqueline colocou que acha importante, já que se fez esta abertura para este programa de Pós

25

Graduação, bem como para um programa de Pós-Graduação da UFSC, envolvendo inclusive a

26

carga horária de docentes, regulamentar critérios para este tipo de liberação de docentes para

27

atuarem em programas de pós-graduação de outras instituições. O colegiado sugeriu consultar a

28

reitoria quanto ao professor ter uma função de coordenador de pesquisa. O colegiado deliberou a

29

liberação do Professor Tiago para UFF, caso possa ser mantida em função da FG, sendo

30

condicionada às atuais atividades exercidas pelo docente: carga horária em sala de aula no Câmpus

31

Florianópolis-Continente, NDE, colegiado do curso, orientações de TCC, orientações de estágios e
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32

coordenação de pesquisa. 3 – Ofertas de cursos FIC 2020.1: A professora Jane apresentou as

33

ofertas de cursos FIC para 2020, cursos de Idiomas e Manipulador de Alimentos. Ofertas aprovadas

34

por unanimidade. 4 – Solicitação de inclusão de banheiros sem gênero: Inclusão de pauta

35

solicitada pela servidora Elizabethe. A servidora apresentou a pauta referente a necessidade de

36

banheiros sem gênero devido a demanda no câmpus de alunos transexuais. A ideia será trabalhar

37

juntos aos alunos para que eles apresentem suas necessidades e como será feito. O servidor

38

Fernando Ribas colocou que esta decisão deve vir da reitoria, do DAE, e que entrará em pauta

39

futuramente. Josiane pediu encaminhamento para que seja feito um levantamento junto a alunos e

40

reitoria para ser apresentado na próxima reunião do colegiado. Como deliberação decidiu-se que a

41

servidora Elizabethe irá conversar com os estudantes referente ao processo de escolha dos

42

banheiros que serão utilizados. 5 – Apresentação dos resultados referente a amostragem de 1

43

(um) mês de experiência do ponto eletrônico através do SIGRH: O professor Caio lembrou que

44

houveram problemas elencados pela auditoria referente aos relatórios de ponto eletrônico. O

45

servidor João expôs as vantagens e desvantagens apresentadas por servidores que durante o mês de

46

novembro utilizaram o sistema de registro do ponto eletrônico pelo SIGRH. A servidora Morgana

47

relatou que gostaria de ter sido informada pela gestão sobre o período de teste do SIGRH. Como

48

essa decisão fora tomada numa reunião do Conselho de Gestão, a qual a articuladora do Núcleo

49

Pedagógico não fora convidada, seus pares não foram informados. O servidor Fernando Ribas

50

encaminhou como proposta para que o período de teste com o sistema SIGRH seja estendido para

51

todos os servidores que queiram participar até a próxima reunião do colegiado. O diretor Caio

52

informou que irá entrar em contato com a Reitoria para verificar se todos os servidores do câmpus

53

estão com acesso no registro de batida de ponto pelo SIGRH. Ao final o presidente do colegiado

54

informou que seria enviado convocação para reunião extraordinária para deliberação do PAT 2020.

55

E nada mais havendo a tratar, o Presidente do Colegiado do Câmpus Florianópolis-Continente do

56

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina, Caio Alexandre Martini

57

Monti, agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião da qual eu, Adriano Guimarães de

58

Azevedo, secretário do Colegiado, lavrei a presente ata.

59

ORIGINAL ASSINADA

60

Adriano Guimarães de Azevedo

61

Secretário
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