1

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

2

FLORIANÓPOLIS-CONTINENTE

3

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

4

12 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, Sr. Caio

6

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

7

servidores, conforme lista de presença anexa, tendo como secretária da reunião a assessora da

8

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

9

da Reunião Ordinária de maio de 2019, realizada em 13/05/2019: Professor Caio deu início a

10

reunião, deu boas-vindas a todos e passou a palavra para a professora Jane presidir a reunião.

11

Professora Jane informou que nos dias 1 e 2 de julho de 2019 o Câmpus terá a presença dos

12

avaliadores do MEC para avaliarem o Curso CST em Hotelaria. Professora Jaqueline ressaltou que

13

parte da nota do curso faz parte da CPA do Câmpus. Professora Jane destacou a importante função

14

de recebê-los, mostrar e apresentar o curso e informou que no dia 01/07 terá uma reunião geral

15

com os estudantes do curso em questão. A seguir questionou todos quanto a ata da Reunião

16

Ordinária de maio, realizada em 13/05/2019. Ata aprovada por unanimidade. 2a – Aprovação da

17

ata da Reunião Extraordinária de maio de 2019, realizada em 28/05/2019: Professora Jane

18

questionou todos quanto a ata da Reunião Extraordinária de maio, realizada em 28/05/2019. Ata

19

aprovada por unanimidade, com destaque para fala do aluno Paulo, que enfatizou que os alunos

20

sentiram falta de um retorno sobre os encaminhamentos do evento REDITEC. Jane apresentou

21

como ficou acordado com a Reitoria sobre a parceria do câmpus durante o evento, sobre as oficinas

22

e tenda de convivência, onde os cursos poderão apresentar alguma produção de sua disciplina. Jane

23

informou sobre a composição da comissão do câmpus. 2B – Aprovação da proposta de

24

calendário 2019 do Colegiado do Câmpus: Professora Jane informou que o Professor Pedro

25

enviou um e-mail informando os dias da semana que ele tem disponibilidade. Professora Jaqueline

26

conferiu sua agenda e ficou decidido que as próximas reuniões acontecerão nas segundas-feiras. 3 –

27

Homologação do Resultado Final da Eleição para Coordenações do Câmpus: Professora Jane

28

informou que não foi preciso eleição, pois teve no máximo um candidato apto para cada

29

coordenação. Jane apresentou as coordenações que não tiveram inscritos, informou os nomeados

30

(Professora Uéslei Paterno para a Coordenação do Curso Técnico de Guia de Turismo, Professora

31

Fabíola Martins para a Coordenação do Curso Superior em Hotelaria e Professor Tiago Mondo para
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32

a Coordenação de Pesquisa) e que a Coordenação Nead não foi definida ainda. Professora Jaqueline

33

perguntou as atribuições do coordenador Nead e Professora Jane explicou as atribuições, que estão

34

elencadas no Regimento Geral do Câmpus. Homologação do Resultado Final da Eleição aprovada

35

por unanimidade. 4 – Deliberações sobre o POCV-C: Professora Jane contextualizou sobre as

36

planilhas a, b e c. Explanou sobre as principais mudanças e diferenças nas planilhas. Professora

37

Jaqueline fez alguns destaques. Foi discutido sobre a inclusão do Técnico Integrado: eixo gestão e

38

negócios, com propostas de Técnico em contabilidade, após reunião com a área. Professora Jane

39

apresentou os cursos do POCV C para aprovação. Proposta de aprovação do integrado na área de

40

contabilidade e Proeja, próprio do câmpus, na área de atendimento ao cliente. Representantes

41

discutiram sobre os desafios propostos pelas informações contidas no POCV C, principalmente a

42

oferta de curso integrado. Foram discutidas outras opções de ofertas e foram feitas simulações na

43

planilha. Jane fez algumas alterações na planilha, conforme sugestões dos representantes e

44

apresentou as mudanças. Representante discente enfatizou a importância de uma infraestrutura de

45

qualidade e levantou a experiência de ser egresso de um curso integrado que formaram-se menos da

46

metade da turma inicial. Encaminhamento: Retorno ao Conselho de Gestão, com os apontamentos

47

levantados na reunião do colegiado para uma nova análise de proposta para aumento de curso

48

técnico, exclusão do técnico integrado e inclusão de técnico subsequente de informática para

49

internet. Sugestão de PROEJA matutino. Colegiado apontou aprovação no POCV C, se o conselho

50

de gestão aprovar e encaminhar as mudanças sugeridas. 5 – Indicação de parecerista para o PPC

51

Especialização em Cultura e Sociobiodiversidade na Gastronomia: Professora Jane explicou a

52

função, importância e funcionalidade de apresentação de um parecer. Jane informou a inclusão de

53

um outro curso com necessidade de parecerista. Curso Gestão: Marinês ou Tiago (sugestão do NDE

54

do curso). Colegiado aprovou por unanimidade. Professora Jane irá contatar os sugeridos. Curso

55

Especialização: Professora Jaqueline se propôs a ser a parecerista. Colegiado aprovou. 6 -

56

Aprovação do Regulamento de Uso dos Laboratórios de Alimentos e Bebidas: Professora Jane

57

informou a necessidade de inclusão de aprovação do Regulamento de uso de bebidas alcoólicas.

58

Jane apresentou os regulamentos a serem aprovados, os pontos de maior relevância e os

59

representantes tomaram conhecimento do documento. Professora Jane fez as anotações das

60

mudanças de texto que os representantes do colegiado apontaram para aprovação. Representantes

61

aprovaram os regulamentos e sugeriram a compilação para um único documento (regulamento

62

vestimenta, bebidas e uso dos laboratório). Revogar regulamento vestimenta e criar um único.
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63

Regulamentos aprovados por unanimidade. E nada mais havendo a tratar, o Presidente do

64

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

65

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

66

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

67

ORIGINAL ASSINADA

68

Jaciara Medeiros

69

Secretária
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