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

2

FLORIANÓPOLIS-CONTINENTE

3

Aos nove dias do mês de agosto de dois mil e dezenove, às quatorze horas, reuniram-se na sala 12

4

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 secretária da reunião a assessora

8

da direção-geral, Jaciara Medeiros, para deliberarem as seguintes ordens do dia: 1 – Aprovação da

9

ata da Reunião Ordinária de junho de 2019, realizada em 19/06/2019: Professor Caio deu início

10

a reunião, deu boas-vindas a todos. A seguir questionou todos quanto a ata da Reunião Ordinária de

11

junho, realizada em 19/06/2019. Ata aprovada por unanimidade. 2 – Aprovação da ata da

12

Reunião Extraordinária de junho de 2019, realizada em 28/06/2019: Professor Caio questionou

13

todos quanto a ata da Reunião Extraordinária de junho, realizada em 28/06/2019. Ata aprovada por

14

unanimidade. 3 – Autorização de oferta do FIC Rotulagem de Alimentos, projeto do Câmpus

15

São Miguel do Oeste, aprovado pela Resolução CEPE 38/2019: Professora Jane apresentou o

16

Projeto Pedagógico do curso. Foram tiradas dúvidas dos representantes do colegiado referente ao

17

curso. Foi levantada o debate sobre volume de trabalho para o Registro Acadêmico em relação a

18

curta duração de cursos de formação inicial e continuada. Professora Jane apresentou a proposta de

19

oferta de técnico com mais tempo de duração, para revezamento dos laboratórios. Autorização de

20

oferta do FIC Rotulagem de Alimentos aprovada por unanimidade. 4 – Escolha de 3

21

representantes titulares e 3 representantes suplentes de cada segmento nas Comissões

22

Eleitorais dos câmpus, conforme regulamenta pela Resolução CONSUP Nº 15, DE 12 DE

23

JULHO DE 2019: Professor Caio informou que foi sugerida análise prévia com cada segmento,

24

para que sejam indicados os nomes na reunião e alguns servidores e alunos mostraram interesse.

25

Caio passou a palavra para o representante da comissão central, professor Uéslei Paterno, para

26

explicar algumas obrigações da comissão, que informou que alguns câmpus não apresentaram

27

nenhum inscrito, assim como o Câmpus Florianópolis-Continente. Caio apresentou os nomes dos

28

servidores e discentes que se colocaram a disposição. Representantes discutiram sobre os possíveis

29

nomes para indicação. Professor Uéslei explicou as etapas do cronograma e funções a serem

30

cumpridas, esclareceu que a comissão central que deterá a mais parcela de funções no processo de

31

eleição e que a comissão local deverá atentar-se, principalmente, pelo pleito da eleição dos diretores
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32

dos câmpus. Os representantes do colegiado analisaram as opções e indicaram os serguintes nomes:

33

TAE: Ricardo, Giuliana e Elaine como titulares. Adriano, Gláucia e Ribas como suplentes.

34

Discente: Augusto, Cilmara e Isabela como titulares. Leonardo, Taianny e Paulo como suplentes.

35

Docente: Fabíola Zimermann, Luciano e Silvana como titulares. Wilton, Pedro e Jaqueline como

36

suplentes. Ao encerrar os pontos de pauta, o discente Paulo solicitou a palavra para pedir como

37

ponto de pauta para a próxima reunião, o preço dos produtos da cantina que os alunos estão

38

observando que está aumentando. Adriano explicou que o preço de desconto é apenas aos produtos

39

tabelados na licitação e que o restante é livre para precificação. Caio informou que o ponto é

40

relevante e o mesmo será conversado com os proprietários da cantina e os fiscais do contrato.

41

Foram levantadas situações correntes devido ao grande movimento da cantina. Caio explanou sobre

42

as próximas mudanças na obra de entrada do câmpus com a nova portaria, reforma do

43

estacionamento da reitoria e garantiu que é válido o questionamento e a reivindicação será levada

44

aos fiscais do contrato da cantina para análise do mesmo. E nada mais havendo a tratar, o

45

Presidente do Colegiado do Câmpus Florianópolis-Continente do Instituto Federal de Educação,

46

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

47

todos e encerrou a reunião da qual eu, Jaciara Medeiros, secretária do Colegiado, lavrei a presente

48

ata.

49

ORIGINAL ASSINADA

50

Jaciara Medeiros

51

Secretária
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