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Pauta
1. Apreciação do Calendário de Ingresso 2017.2
2. Editais – Recurso PEI 2016/2017
3. Vagas de Assistente de Laboratório
4. Revisão do Capítulo 6 do PDI e Elaboração do Plano Plurianual de Investimentos
5. Apresentação da IN para Regulamentação da Concessão de Diárias e Passagens
6. Revisão da POCV

A reunião foi realizada na Reitoria e transmitida pela IFSC TV.
Links da transmissão:  Manhã: https://youtu.be/lxS_7SbBkZ4 
                                     Tarde:  https://youtu.be/hzmadr5PQag 

 * * * * *

Informes

Claudia Hickenbick
» Apresentação da   Campanha EJA Transforma do IFSC para fomento e incentivo dos cursos de
Educação de Jovens e Adultos no IFSC.
 
» Realização do III Fórum PROEJA, a ser realizado nos dias 29 e 30 de novembro de 2016 no
Câmpus São José, com a garantia da PROEN de participação de dois servidores por câmpus.

Maria Clara Kaschny Schneider
» Tendo em vista a necessidade de empenho na discussão da revisão do POCV, o ponto de pauta 5
(Apresentação da IN para Regulamento da Concessão de Diárias e Passagens) será discutido na
próxima reunião ordinária do Colégio de Dirigentes, prevista para 05 de dezembro de 2016.

» Apresentada a Professora Consuelo Aparecida Sielski Santos como Diretora Substituta do Câmpus
Tubarão,  quando,  em dezembro deste  ano,  assumirá definitivamente a Direção do Câmpus,  em
substituição à Professora Rita de Cássia Flôr. Agradecimento a todo o trabalho desenvolvido pela
Professora Rita a frente da gestão do Câmpus Tubarão.

» Relatado o cenário das ocupações dos câmpus Chapecó, Araranguá, Florianópolis, Xanxerê,  São
José e Palhoça e com a previsão de ocupação do Câmpus São Miguel do Oeste. Foram garantidas as
realizações das eleições municipais e das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), a
partir de articulações com os discentes. Sugerido pelo Vice-Diretor Marcos Neves (FLN) que o
Codir  elabore  um  documento  sobre  as  ocupações  e  a  situação  política.  O  posicionamento

https://youtu.be/lxS_7SbBkZ4
https://youtu.be/hzmadr5PQag


institucional é de respeito ao movimento  e de esclarecimentos por meio de nota oficial. Aprovada a
proposta  de  o  Colégio  de  Dirigentes  referendar  a  Moção  de  Repúdio  aprovada  pelo  Conselho
Superior. 

» Leitura do Ofício-Circular nº 1048/2016/SFC-CGU (disponível no Fórum do Codir), referente à
orientação sobre concessão de jornada de trabalho de 30 horas semanais, previstas no Art. 3º do
Decreto nº 1590/95 a servidores de Instituições Federais de Ensino, datado de 18/10/2016, assinado
pelo  Secretário  Federal  de  Controle  Interno,  Francisco  Eduardo  de  Holanda  Bessa.  Solicitado
cuidado dos Diretores-Gerais no cumprimento da regulamentação do IFSC acerca do tema. 

» Relato da participação do IFSC na missão organizada pela GIZ à Alemanha. No Blog da Reitora
[http://blogdareitora.ifsc.edu.br/2016/11/04/visita-a-alemanha/#more-2695]  consta  o  relato  e  a
programação da missão de forma detalhada, destacando a apresentação focada  do ensino dual nos
cursos técnicos e nas energias renováveis, com foco na energia eólica e solar.

Tiago Garcia (Comissão do Concurso Público 2016)
» Tendo  em vista  a  disponibilidade  de  servidores  do  IFSC para  participarem como fiscais  do
Concurso Público agendado para o dia 12 de novembro, não há mais necessidade de convocação
por parte da Direção-Geral dos Câmpus.

Andrei Z. Cavalheiro (PRODIN)
»  Reforçado a participação dos  Câmpus quanto  a  importância  de  os  servidores  responderem o
formulário da Comissão Própria de Avaliação

Elisa Flemming Luz (DEIA/PROEN)
» Solicita colaboração dos câmpus na participação da implantação do SIGAA e a indicação de um
servidor por Câmpus para participar da equipe de multiplicadores neste processo de implantação, de
preferência que não seja do Registro Acadêmico. A indicação do servidor deverá ser feita até o dia
16 de novembro de 2016 e enviada ao e-mail do DEIA. Ressaltado que o servidor indicado não
tenha nenhum afastamento pré-definido neste período de implantação do SIGAA. 

Marcos Neves (Florianópolis)
» Solicitada a apreciação do processo de implantação do SIGRH-Frequência para análise dos pontos
levantados em documento encaminhado pelo Câmpus Florianópolis à Reitoria. O questionamento
apresentado pelo Câmpus e a resposta encaminhada pela Reitoria serão disponibilizados no Fórum
do Colégio de Dirigentes.

1. Apreciação do Calendário de Ingresso 2017.2
Apresentação: Raphael Thiago Gerba

» Apresentada proposta do Calendário de Ingresso 2017.2, elaborada em conjunto com o Diretoria
de  Comunicação,  com  propostas  das  sugestões  encaminhadas  pelos  Câmpus,  considerando  o
Calendário  Acadêmico  2017  já  aprovado  pelo  Colégio  de  Dirigentes  e  dos  calendários  dos
processos seletivos de outras instituições de ensino do Estado de Santa Catarina. Encaminhamentos:
Aprovada a proposta de Calendário de Ingresso 2017.2, com as seguintes alterações: (a) cursos com
ingresso por sorteio - a divulgação da lista dos contemplados será antecipada e mantida o período de
matrícula; (b) o sorteio será antecipado e a divulgação do resultado do sorteio em até 10 dias após o
final  das  inscrições;  (c)  realização  de  apresentação  do  curso,  de  forma  presencial,  para  maior
número de candidatos, inclusive da Lista de Espera. 

http://blogdareitora.ifsc.edu.br/2016/11/04/visita-a-alemanha/#more-2695


2. Editais – Recurso PEI 2016/2017
Apresentação: Maria Cláudia Almeida Castro (PROEX) e Clodoaldo Machado (PROPPI)

» Relato da realização e envolvimento da comunidade acadêmica nos editais de Extensão, Pesquisa
e Inovação do IFSC: cadastro de projetos de extensão por Câmpus, projetos e ações de extensão,
investimentos com verba PEI. Ainda no mês de novembro de 2017, será lançado cronograma de
publicação dos Editais 2017, com proposta de editais novos, bem como Edital de Pesquisa, em
conjunto  com a  FAPESC,  com previsão  de  R$  200.000,00  para  aporte  financeiro.  O  Anuário
Estatístico, a partir de 2017, constará a produção científica dos servidores do IFSC. Indefinição
acerca do lançamento de grupo de pesquisa em 2017 por restrições financeiras. Encaminhamentos:
(a) Retorno aos servidores envolvidos acerca da avaliação dos projetos de extensão não aprovados
para possível melhoria; (b) Lançamento de Editais de curta duração para projetos de servidores
iniciantes  na Extensão;  (c)  fomentar  a  pesquisa aplicada,  com busca a  resolução de problemas
regionais;  (d)  os  grupos  de  pesquisas  ligados  aos  Programas  de  Pós-Graduação  Stricto  Sensu
deverão  buscar  incentivos  em Editais  externos,  com apoio  integral  da  PROPPI;  (e)  Verificar  a
possibilidade de troca do banco de avaliadores entre os Institutos Federais.

3. Vagas de Assistente de Laboratório
Apresentação: Andrei Zwetsch Cavalheiro (PRODIN)

»  Apresentada  proposta  de  alocação  dos  cargos  de  Assistente  de  Laboratório  nos  câmpus  de
Criciúma, Lages, Canoinhas e São Miguel do Oeste, tendo em vista a atual estrutura aprovada pelo
Colégio  de  Dirigentes.  Encaminhamentos:  (a)  solicitada,  ao  Câmpus  Joinville,  a  garantia  de
atendimento ao público nos três períodos; (b) aprovada a proposta de alocação de vagas apresentada
apresentada; (c) aumento da estrutura de alguns Câmpus, o que gera distanciamento no modelo
entre os tipos III, IV e V.

4. Revisão do Capítulo 6 do PDI e Elaboração do Plano Plurianual de Investimentos
Apresentação: Andrei Zwetsch Cavalheiro (PRODIN)

»  A fim  de  concluir  a  revisão  do  Plano  Diretor  de  Infraestrutura  (Capítulo  6  do  Plano  de
Desenvolvimento Institucional), cabe apreciação dos textos dos itens 6.2.3 (Acessibilidade) e 6.3
(Obras prioritárias de cada câmpus). Apresentada a necessidade de elaboração do Plano Plurianual
de Investimentos, o qual orientará o PAT da 20RG.  Encaminhamentos: (a) inclusão no item 6.2.3 a
previsão de ponto de ônibus para o Câmpus Tubarão; (b) elaboração de parágrafo que garanta as
questões de acessibilidade nos projetos, a ser organizado pela Comissão, com a participação dos
engenheiros  do IFSC; (c)  os  Câmpus deverão incluir  as  obras  prioritárias  no Plano Diretor  de
Infraestrutura  e,  dentre  elas,  as  obras  de  acessibilidade;  (d)  os  Câmpus  devem  estabelecer
novamente a prioridade das obras.

5. Apresentação da IN para Regulamentação da Concessão de Diárias e Passagens
Ponto de Pauta transferido para a próxima reunião ordinária do Colégio de Dirigentes

6. Revisão da POCV
Apresentação: Andrei Zwetsch Cavalheiro (PRODIN) e demais membros da Comissão.

» Apresentação dos resultados obtidos na Oficina com as Chefias DEPE no dia 26 de outubro,
quando foram discutidas diretrizes e cronograma de revisão do Plano de Oferta de Cursos e Vagas
do IFSC (disponibilizadas no Fórum do Colégio de Dirigentes). Ressaltado que os indicadores dos
Cursos PROEJA e de Formação de Formadores do IFSC não alcançam os exigidos pela legislação
em vigor. Encaminhamentos: (a) Mantida diretriz aprovada no Colégio de Dirigentes de que todos
os Câmpus devem buscar a oferta de 10% das vagas em cursos PROEJA, como imediata oferta de,



pelo menos,  um Curso PROEJA e um de Formação de Formadores por Câmpus;  (b) Todos os
Câmpus devem oferecer cursos de Formação de Formadores; (c) será realizada reunião do Colégio
de Dirigentes, ampliada com as Chefias DEPE, por webconferência no dia 25 de novembro, para
análise do POCV e da proposta de chamada de remoção; (d) aprovada proposta elaborada pela
Comissão Central da POCV referente ao número de docentes por câmpus.

Súmula aprovada.

Maria Clara Kaschny Schneider

Aline Heinz Belo

Ana Paula Kuczmynda da Silveira

Andréa Martins Andujar

Andrei Zwetsch Cavalheiro

Caio Alexandre Martini Monti

Carlos Alberto Souza

Carmem Cristina Beck

Clodoaldo Machado

Diego Albino Martins

Eduardo Evangelista

Eduardo Nascimento Pires

Ilca Maria Ferrari Ghiggi

Jaison Vieira da Maia

Juarez Pontes

Lucas Dominguini

Luiz Otávio Cabral

Marcos Roberto Dobler Stroschein

Maria Bertília Oss Giacomelli

Maria Claudia de Almeida Castro

Mirtes Lia Pereira Barbosa
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Rita de Cassia Flôr

Rosângela G. Padilha Coelho da Cruz

Sabrina Moro Villela Pacheco

Saul Silva Caetano

Silvana Rosa Lisboa de Sá

Simone Raquel Casarin Machado

Thiago Meneghel Rodrigues

Valter Vander de Oliveira

Secretário do Colégio de Dirigentes
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