1

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

2

FLORIANÓPOLIS-CONTINENTE

3

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

4

sala 05 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 da Diretora de

6

Ensino, Pesquisa e Extensão, professora Jane Parisenti. Fizeram-se presentes à reunião os

7

representantes do colegiado e demais servidores, conforme lista de presença anexa, tendo como

8

secretária da reunião a assessora da direção-geral, Jaciara Medeiros, para deliberarem as seguintes

9

ordens do dia: 1 – Aprovação da ata da Reunião Ordinária de agosto de 2019, realizada em

10

09/08/2019: Professora Jane deu início a reunião, informou a ausência do professor Caio e assumiu

11

a presidência da reunião. A seguir questionou todos quanto a ata da Reunião Ordinária de agosto,

12

realizada em 09/08/2019. Ata aprovada por unanimidade. 2 – Aprovação da Resolução No

13

06/2019 – Colegiado: Servidor João explicou que fez-se necessária uma readequação, com

14

alocação e redistribuição do PAT 2020. Que foi considerado a projeção de repasse igual do ano

15

atual . Professora Jane explanou sobre sua participação na palestra sobre Matriz CONIF na Reditec

16

2019 e confirmou que a projeção para 2020 é a mesma de 2019. Professora Jane informou que o

17

evento Reditec 2019 intensificou o contato com o secretário SETEC e que o mesmo pôde visualizar

18

a necessidade de orçamento no decorrer do ano para as atividades peculiares do Câmpus

19

Florianópolis-Continente. A seguir questinou todos quanto a Resolução 06/2019 – Colegiado.

20

Resolução aprovada por unanimidade. 3 – Aprovação da Resolução No 08/2019 – Colegiado:

21

Professora Jane apresentou o interesse da servidora Glaucia em participar do Colegiado do Câmpus

22

e a resolução que a nomeia como representante suplente dos técnicos administrativos em educação,

23

função vaga por falta de candidato na eleição. Resolução aprovada por unanimidade. 4 –

24

Apreciação e deliberação sobre o PPC Especialização Cultura e Sociobiodiversidade na

25

Gastronomia e oferta em 2020-2: Professora Jane passou a palavra para a professora Jaqueline

26

apresentar o seu parecer. Professora Jaqueline expôs toda sua análise e todos os pontos foram

27

discutidos individualmente. Professora Jane fez as anotações pertinentes para repassar à comissão

28

do referido PPC. Colegiado decidiu, por unanimidade, que o parágrafo 73, referente à visita técnica,

29

em não assegurar o transporte e não quantificar o mínimo de visita. Encaminhamentos: O parecer

30

da professora Jaqueline será enviado para a comissão, para ajustes, devendo retornar à parecerista

31

novamente para análise e com a sua aprovação, o mesmo será aprovado ad referendum, para
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32

agilidade do processo. 5 – Apreciação e deliberação sobre revisão do PPC Técnico em

33

Confeitaria: Jane explicou sobre as mudanças para alterações dos PPC’s Técnico em Confeitaria e

34

Técnico em Panificação, no conceito de módulos e com menos carga horária semanal, para poder

35

ofertar mais turmas por semestre. Informou que outros projetos de cursos técnicos estão sendo

36

analisados para alterações no mesmo sentido. Professora Jane e professora Krischina apresentaram

37

as alterações propostas. Colegiado sugeriu, em virtude da possível não aprovação pelo CEPE, que

38

seja colocada 8 horas em CH EAD, no Módulo I, nas disciplinas higiene e manipulação, história da

39

gastronomia e linguagem e comunicação. E no Módulo II, que seja colocada 4 horas de CH EAD na

40

Disciplina Trabalho e Sociedade. Colegiado também sugeriu como ferramenta para trabalhar com

41

EAD as seguintes atividades: pesquisa de campo, vídeos, resolução de exercícios, pesquisa pela

42

internet, estudo de texto, por meio do SIGAA. Revisão do PPC Técnico em Confeitaria e revisão do

43

PPC Técnico em Panificação aprovados mediante as alterações sugeridas. 6 – Apreciação e

44

deliberação sobre revisão do PPC do CST Gestão de Turismo: Professora Jane passou a

45

palavra para a professora Fabiana apresentar o seu parecer. Professora Fabiana apresentou e

46

explicou os oito itens de modificação na revisão do PPC e informou sobre os pareceres favoráveis

47

da professora Marinês como docente, da servidora Morgana do Núcleo Pedagógico e do servidor

48

Paulo, bibliotecário do câmpus. Revisão do PPC do CST Gestão de Turismo aprovado por

49

unanimidade. Após finalização das pautas convocadas, Jane levantou a questão do uso do centro de

50

eventos. João esclareceu sobre estudos anteriores e comparações com o centro de eventos da UFSC.

51

Jane informou que será montada uma comissão com os servidores de eventos para análise e

52

normativa sobre o uso do centro de eventos do câmpus. E nada mais havendo a tratar, a Presidente

53

em Exercício do Colegiado do Câmpus Florianópolis-Continente do Instituto Federal de Educação,

54

Ciência e Tecnologia de Santa Catarina, Jane Parisenti, agradeceu a presença de todos e encerrou a

55

reunião da qual eu, Jaciara Medeiros, secretária do Colegiado, lavrei a presente ata.

56

ORIGINAL ASSINADA

57

Jaciara Medeiros

58

Secretária
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