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Pauta
1. Informes
2. Continuidade da Aprovação dos Itens do IFSC Rede
3. Esclarecimentos sobre o andamento da implantação do SIG-Biblioteca
4. Apresentação da possibilidade de implantação de Associação de Pais e Professores ou 
Associação de Pais e Alunos junto aos câmpus
5. Aprovação da alteração da Resolução 02/2013/CODIR
6. Apreciação do cronograma do processo de revisão dos Regimentos Internos
7. Sugestão de regulamentação da representação sindical

A reunião foi realizada na Reitoria, e transmitida pela IFSC TV.
Links da transmissão:  Manhã - https://www.youtube.com/watch?v=ZEINZ-Iyb8Q
                                               Tarde:  https://www.youtube.com/watch?v=oIazH13fdl4

 * * * * *

1. Informes

Silvana Rosa Lisboa de Sá: 
»  Apresentada proposta de realização de Concurso Público para servidores docentes e técnico-
administrativos, a ser realizado no 2º semestre de 2016.

Maria Clara Kaschny Schneider
»  O IFSC recebeu os auditores da Controladoria Geral da União (CGU) para realização de uma
análise do registro de trabalho docente, descartando a possibilidade de o professor registrar
mais  de  40  horas  semanais  no  PSAD,  porém  é  possível  alocar  carga  horária  inferior  para  a
preparação de aulas. O CGU atentou ainda pela necessidade de publicização dos horários e local
das atividades dos docentes.  Silvana Lisboa e Luiz Cabral apresentaram dados da metodologia e
objetivos  da  Auditoria  da  CGU,  que  tiveram,  como  escopo,  três  metas  do Termo  de  Acordo
(metas 3, 14 e 15), assinado em 2010. Foram selecionados os Câmpus Florianópolis-Continente e
Palhoça-Bilíngue para a  visita  in  loco  dos auditores,  ocorrida entre os meses de setembro e
dezembro  de  2015.  O  resultado  da  Auditoria  foi  divulgado  em  Abril  de  2016  e  o  Plano  de
Providências encaminhado em Agosto de 2016 pela Auditoria Interna, em face das constatações
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registradas no Relatório Preliminar. A Profa. Maria Clara destacou que a divulgação dos horários
dos docentes deverá ser feita em mural e na internet, a partir da recomendação da CGU. Deverá
ser  elaborada  Instrução  Normativa,  junto  aos  Chefes  DEPE,  para  organizar  o  processo  de
publicização, para posterior apreciação dos Colegiados dos Câmpus.

»  O Mestrado em Rede em Educação Profissional e Tecnológica  foi aprovado pela CAPES. O IFSC
será um dos 18 polos, sendo o Instituto Federal do Espírito Santo a instituição promotora. Serão
oferecidas  400  vagas  para  todos  os  servidores  docentes  e  técnico-administrativos  da  Rede
Federal, entretanto não haverá reserva de vagas por Instituto.  No IFSC, está sendo programado,
junto ao Cerfead, um apoio aos servidores para concorrer a essas vagas.

»  Até o momento, foram disponibilizadas 18 vagas para servidores interessados no curso de
Mestrado  do  Instituto  Politécnico  do  Porto,  sendo  necessárias  25  vagas.  O  IFC  manifestou
interesse nas vagas restantes. Destacada a importância de disponibilizar pelo menos uma vaga
por Câmpus/Reitoria. A seleção dos alunos será realizada pelo IPP.

»  A última reunião do CONIF foi  centrada na questão orçamentária,  choque na abertura do
SIMEC, com quebra de 46% do que seria necessário para o funcionamento das instituições.

»  O IFSC tem um saldo no Banco Equivalente de Docentes, contudo ainda sem expectativa de
liberação  dessas  vagas.  Em  relação  ao  Banco  dos  Técnico-Administrativos,  o  FORGEP  fez
proposta de distribuição dos códigos (aproximadamente 16 vagas para o IFSC), mas ainda não
há autorização para utilização desses códigos.

» Relativo à Portaria 17/2016/SETEC, o CONIF criou um GT no sentido de propor melhorias de
retificação da Portaria à SETEC/MEC 

»  A prestação de contas do JIFSC está disponível no Fórum do Codir.

»  Não é necessário o pagamento da anuidade da Rede Catarinense de Inovação. A Proppi é
responsável pelo pagamento e representação da Instituição.

Raphael Thiago Gerba
» Apresentado dados acerca das vagas remanescentes  dos cursos FIC, técnicos e de graduação
no último processo seleitov. Comparado com os semestres anteriores, o percentual de vagas
remanescentes diminuiu. Solicitada divulgação das vagas e do processo, sobretudo a dos cursos
técnicos, FIC e Proeja, cujo período de inscrições ainda está aberto.

Luiz Otávio Cabral
»  Foi descontingenciado 10% de recursos de custeio, o que possibilitará a divulgação de uma
nova chamada do PAEVS para o semestre 2016.2. A Diretoria de Assuntos Estudantis, juntamente
com  os  Assistentes  Sociais,  trabalha  para  liberação  da  chamada  para  atender  aos  alunos,
inclusive os ingressantes neste semestre.



2. Continuidade da Aprovação dos Itens do IFSC Rede
Apresentação: José Roberto Murara (PROAD) 

» Apresentação da planilha do IFSC Rede, a partir da consolidação dos pontos pelos Diretores
junto aos Chefes DAM.  Encaminhamentos: aprovados os valores/itens do JIF Nacional, JIFSC e
JIFSUL  (apenas a contribuição do IFSC Rede, excetuando as demais previsões orçamentárias). O
valor reservado para o transporte (ônibus) refere-se a um ônibus para cada câmpus; caso tenha
interesse  por  uma  delegação  maior  de  alunos  participantes  dos  Jogos,  seria  de  sua
responsabilidade.  Para a Auditoria Interna, aprovado o corte de 40% nos valores das diárias,
passagens e inscrições; exclusão de orçamento para combustíveis e aquisição de permanentes;
os servidores regionalizados sem diária em sua região; o PAINT deve ser planejamento com o
valor  apresentado;  os  auditores  devem  participar  de  capacitações  necessárias  exigidas  pela
CGU. Exclusão de manutenção dos regionalizados, bem como a redução de R$ 10.000,00 dos
valores de diária; mantidos os valores para passagens e combustíveis. Reuniões do CODIR, DEPE
e DAM: aprovados os valores destinados a custear 100% das diárias e passagens, e excluído o
valor  para  combustíveis.  Mantidos  os  valores  para  os  atendimentos  especiais/tradutores  e
interpretes de Libras. Portal e internet tiveram valores aprovados. Excluído o valor de seguro dos
ônibus.  A  Pró-Reitora  de  Extensão  solicitou  atenção  dos  Direotres  sobre  a  possibilidade  de
inclusão dos bolsistas da IFSC TV no IFSC Rede,  no valor  total  de R$ 86.000,00.Questionado
novamente  o  valor  destinado  à  agência  de  publicidade,  o  qual  poderá  ser  cortado  após
avaliação deste processo de ingresso. O valor do IFSC Rede foi alterado de R$ 4.470.746,67 para
R$ 3.938.848,53.

3. Esclarecimentos sobre o andamento da implantação do SIGAA-Biblioteca
Apresentação: Benoni Pires (DTIC) e Camila Burin (Proen)

» A Comissão, constituída pela Portaria 1516/2016, teve o prazo para realização das atividades
até dezembro de 2016 e caso não finalize a análise do SIGAA – Módulo Biblioteca, o sistema
deverá ser implantado da forma como se encontra. A customização do sistema será realizada em
2017 pela DTIC e implantação em 2018.  Durante a transição entre o atual sistema Shopia e o
novo sistema SIGAA-Biblioteca, será realizado uma integração provisória entre os dois sistemas
que vigorará no ano de 2017.

» Apresentado esclarecimentos acerca das análises preliminares do SIGAA , bem como o novo
cronograma. O slide da apresentação está disponível no Fórum do Colégio de Dirigentes.

Inclusão de Pauta: Curso de Especialização em Gestão Pública para a EPT
Apresentação: Olivier Allain (Cerfead) 

»  Curso a ser ofertado na modalidade a distância pelo Cerfead, com o esforço do IFSC, com
previsão de divulgação de edital para seleção de alunos em setembro de 2016, com  proposta
inicial  de  oferta  em  5  polos  (4  do  IFSC  e  1  do  IFC).  Para  2017  há  previsão  de  oferta  da
PNAP/PCCTAE do Curso de Especialização em Gestão Pública, especialmente para os servidores
técnico-administrativos que não tenham curso de Especialização.  Encaminhamento: será feita
consulta  aos  Câmpus  para  manifestação  de  interesse  para  Polo  de  oferta  do  Curso  de
Especialização em Gestão Pública para a EPT.



4. Apresentação da possibilidade de implantação de Associação de Pais e Professores ou 
Associação de Pais e Alunos junto aos câmpus
»  Será  encaminhado  parecer  da  Procuradoria-Geral  Federal  ao  Colégio  de  Dirigentes  para
apreciação.

5. Aprovação da alteração da Resolução 02/2013/CODIR
Apresentação: Andrei Z.C avalheiro (Prodin) 

»  Apresentada proposta de alteração da Resolução 02/2013/CODIR, com a inclusão de Assuntos
Estudantis  e  Contratos,  com consequente análise  da necessidade de realocação de Funções
Gratificadas. Encaminhamentos: substituir “Coordenação Pedagógica” por “Apoio Pedagógico”,
inclusão  de  um  parágrafo  contemplando  uma  FG4  para  os  NEADs;  aprovados  os  textos  dos
parágrafos 2º e 6º do Art. 4º:

§ 2º Ao Grupo B deverão ser alocadas no mínimo 02 (duas) funções gratificadas
para  o  atendimento  aos  serviços  de  apoio  pedagógico,  ingresso,  secretaria
acadêmica, assistência estudantil, biblioteca, ensino a distância, atendimento a
pessoas com necessidades específicas (PNE), coordenadorias de área acadêmica
ou  nível  de  ensino  e,  excepcionalmente,  coordenadorias  de  curso  não
contempladas com Funções Comissionadas de Coordenação de Curso (FCC).  
§ 6º Aos Núcleos de Ensino a Distância (NEaD), quando existirem como unidade
organizacional, deverá ser alocada exclusivamente uma FG-4. 

6. Apreciação do cronograma do processo de revisão dos Regimentos Internos
Apresentação: Andrei Z.C avalheiro (Prodin) 

» Apresentados objetivo, aproximação de competências das UORGs e cronograma dos trabalhos
da Comissão.  Encaminhamentos: substituição da etapa “Envio do documento para Codir” por
“Correções do Câmpus e envio para Assembleia Geral do Câmpus”, e “Apreciação Codir” por
“Aprovação na Assembleia Geral e Colegiado do Câmpus”. A etapa “Aprovação na Assembleia
Geral e Colegiado do Câmpus” será realizada no período de 17 de outubro a 13 de novembro de
2016; as demais etapas têm seus períodos inalterados.

7. Sugestão de regulamentação da representação sindical
Ponto não apresentado. O SINASEFE cancelou a reunião agendada com a Reitora para o dia 12
de agosto e não encaminhou minuta do documento que havia proposto.

Súmula aprovada.

Maria Clara Kaschny Schneider

Aline Heinz Belo
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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

Rita de Cassia Flôr

Rosângela G. Padilha Coelho da Cruz

Sabrina Moro Villela Pacheco

Saul Silva Caetano

Silvana Rosa Lisboa de Sá
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Simone Raquel Casarin Machado

Thiago Meneghel Rodrigues

Valter Vander de Oliveira

Secretário do Colégio de Dirigentes

_____________________________________

_____________________________________
 
_____________________________________

___________________________________


