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SÚMULA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLÉGIO DE DIRIGENTES DO IFSC
17 de Maio de 2016

Pauta
1. Informes
2. Apreciação da Resolução do PAT 2017
3. Revisão do Capítulo 6 do PDI
4. Ambientação dos Novos Servidores
5. Apresentação da Proposta de Resolução sobre CFTV
6. Diretrizes Revisão POCV 2016
7. Apreciação das Propostas dos Câmpus quanto à forma de Ingresso
8. Atualização dos Valores dos Itens Componentes do IFSC Rede 2016
A reunião foi realizada no Câmpus São José e transmitida pela IFSC TV.
Links da transmissão: Manhã - https://www.youtube.com/watch?v=2rI4lg_d-kw
Tarde - https://www.youtube.com/watch?v=KopeukVbkWQ

*****
1. Informes
Maria Clara Kaschny Schneider
» CONIF: definiu critérios técnicos de distribuição da 20RG, a partir do desempenho e das
necessidades de cada instituição. Definidos dois critérios para aplicação de recursos no IFSC:
segurança e atendimento aos discentes. Apresentados os termos das obras nos câmpus
Joinville e Xanxerê, reforma estrutural no Câmpus Jaraguá do Sul e a construção da quadra
poliesportiva do Câmpus Itajaí.
Silvana Rosa Lisboa de Sá
» a partir do próximo mês de julho, o Gabinete da Reitoria implantará o Módulo Boletim de
Serviços no SIPAC;
» será delegada competência aos Diretores para assinatura do contrato dos Professores
Substitutos.
Luiz Otávio Cabral
» ainda neste mês, o IFSC receberá Comissão de Recredenciamento da Educação a Distância do

IFSC. O Diretor e a Diretora do Departamento de Educação a Distância, ambos do Cerfead,
informaram que foi enviado e-mail aos Diretores-Gerais apresentando uma prévia do processo
de recredenciamento, bem como uma solicitação para os Coordenadores dos NEADs
atualizarem e comprovarem seus currículos.
» apresentado cronograma inicial do processo de implantação do SIGAA dos módulos
Graduação, Técnico, Biblioteca e Outros, todos com implantação prevista para o semestre
2017.1. Neste mês de maio, todos os módulos estão em fase de análise. Os pilotos de cada
módulo serão implementados gradativamente: em julho de 2016, o SIGAA Graduação; em
agosto, o Técnico; em setembro, Biblioteca, e; o Outros, em outubro.
2. Apreciação da Resolução do PAT 2017
Apreciada a Resolução CODIR nº 03, de 05 de Maio de 2016, que estabelece, ad referendum,
normas e procedimentos para a elaboração, cadastro, validação e revisão do Plano Anual de
Trabalho 2017 do IFSC. Encaminhamento: Homologada a Resolução. O percentual do IFSC Rede
poderá ser repensado no segundo semestre, após publicação da Matriz CONIF, tendo em vista a
revisão do PAT 2017.
» O Pró-Reitor de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, Clodoaldo Machado, apresentou
proposta de convênio com o Instituto Politécnico do Porto para oferta de um ou dois cursos de
Mestrado, destinados à capacitação dos servidores técnico-administrativos, nas áres de Gestão
e de Educação. Informações detalhadas acerca da proposta serão encaminhadas aos DiretoresGerais por e-mail, para análise de cada Câmpus, com a participação dos servidores,
estabelecendo cronograma organizado conjuntamente com o PAT em caso de adesão do
Câmpus. Possibilidade de prever recurso na 20RL, em projeto específico no PAT.
» O Pró-Reitor de Desenvolvimento Institucional, Andrei Cavalheiro, sugeriu a necessidade de
discutir acerca das diárias no âmbito do IFSC Rede, especialmente as assumidas pelos Câmpus
do Oeste do Estado.
3. Revisão do Capítulo 6 do PDI
Apresentado resultado de consulta realizada via limesurvey sobre a revisão do Plano Diretor de
Infraestrutura, constante do PDI, que apontou os seguintes encaminh amentos: 1) As diretrizes
gerais para ampliação e adequação da infraestrutura física - seção 6.2 - devem ser revisadas a partir da
proposta apresentada pela Prodin; 2) Deve-se manter uma lista de ambientes prioritários na seção 6.2.2,
mas com conteúdo ajustado a partir da proposta da Prodin; 3) As listas de necessidades de infraestrutura
- apresentadas nos quadros da seção 6.3 - devem ser revisados pelos campus durante o período de
elaboração do PAT 2017; 4) Os quadros da seção 6.3 devem apresentar a lista de necessidades de
infraestrutura em ordem decrescente de prioridade para o campus, sem necessidade de estimativa de
custos ou data prevista para atendimento; 5) O conteúdo da seção 6.3 deve ser considerado para a
elaboração de um plano plurianual de investimento, em documento a parte do PDI, a ser usado como
referência para programação da ação orçamentária 20RG nos próximos Planos Anuais de Trabalho.
Encaminhamentos: a) Aprovadas as diretrizes gerais para ampliação e adequação da infraestrutura
física, conforme proposto pela Prodin; b) sugeridas as seguintes alterações da lista de ambientes
proposta pela Prodin: não serão incluídas copa e cozinha para servidores como referência, devendo ficar
a critério de cada Câmpus; incluir como referência o espaço para atividades físicas e ambiente
poliesportivo em Câmpus com oferta de cursos técnicos integrados; substituir o item “Espaço para
recepçaão de visitantes e candidatos ao ingresso” por “Espaço para recepção geral”; c) aprovada a
revisão da lista de necessidades de infraestrutura para o PAT 2017, apresentando os itens em ordem

decrescente de prioridade; d) aprovada a elaboração de um Plano Plurianual de Investimento, em
documento à parte do PDI; e) a Prodin providenciará arquivo com modelo para revisão dos quadros da
seção 6.3 e encaminhará aos Câmpus.

4. Ambientação dos Novos Servidores
A Diretora Executiva, Silvana Rosa Lisboa de Sá, apresentou proposta de implantação do
Programa de Ambientação de Novos Servidores e Recepção Docente, o qual objetiva promover
a integração dos novos servidores e a formação inicial para o exercício das atividades no IFSC. O
Programa será oferecido na modalide de Educação a Distância e o ambiente está sendo
produzido na Plataforma Moodle, com implantação dos três módulos prevista para o próximo
mês de julho. Encaminhamentos: Aprovada a implantação do Programa de Ambientação de
Novos Servidores e Recepção Docente e a oferta de novas turmas, pelo Cerfead, de Curso de
Moodle, prevendo a institucionalização da ambientação mediante metodologia de Educação a
Distância. Com previsão para o dia 23 de junho, será realizada a “Reitoria nos Câmpus”, com os
servidores dos Câmpus da região Oeste.
5. Apresentação da Proposta de Resolução sobre CFTV
Ponto de pauta adiado para a próxima reunião do CODIR.
6. Diretrizes Revisão POCV 2016
Apresentada, pelos professores Luiz Cabral e Orlando Campanini (PROAD), proposta de
atualização das diretrizes do Colégio de Dirigentes para a elaboração do POCV, considerando o
tempo de revisão do PDI, o quantitativo de vagas docentes disponível e os indicadores
acadêmicos. Encaminhamentos: constituir Comissão Local para atualização das diretrizes;
estabelecimento, como estratégia para contratação, de 16 horas/aula por professor e a
manutenção de 14 horas/aula para fins de planejamento.
7. Apreciação das Propostas dos Câmpus quanto à forma de Ingresso
O Chefe do Departamento de Ingresso do IFSC, Raphael Gerba, apresentou a sistematização do
posicionamento dos Câmpus em relação às formas de ingresso para os cursos técnicos e de
graduação. Encaminhamentos: a) os Câmpus terão autonomia para escolha da forma de
ingresso para os cursos técnicos (sorteio ou exame de classificação ou análise socioeconômica);
b) a prova de Exame de Classificação será simplificada, com questões de Língua Portuguesa e
Matemática, contextualizada com conhecimentos gerais; c) será elaborada e aplicada a mesma
prova para os candidatos aos cursos técnicos integrado, concomitante e subsequente; d) os
Câmpus terão autonomia para escolha da forma de ingressos para seus cursos superiores:
Vestibular e SISU ou ENEM e SISU; e) o CODIR, ainda neste ano, irá definir a forma de ingresso
para o semestre 2017.2 em diante; f) envolvimento dos servidores dos Câmpus no processo
seletivo escolhido, o qual deverá ser feito sem remuneração e por meio de convocação do
Diretor-Geral, e considerando que o cada dia trabalhado deverá ser compensado,
preferencialmente no mesmo mês; g) a elaboração e a correção das provas deverão ser
realizadas igualmente pelos servidores dos Câmpus, em suas cargas horárias semanais; h) os
câmpus que optarem por sorteio como forma de ingresso para os cursos técnicos divulgarão os
resultados presencialmente, com a chamada dos inscritos para pré-matrícula e palestra.

8. Atualização dos Valores dos Itens Componentes do IFSC Rede 2016
O Diretor da Administração da PROAD, José Roberto Murara, apresentou planilha dos valores

dos itens componentes do IFSC Rede 2016 (disponível no Fórum do CODIR), com revisão de
estimativas e adição de colunas que apresentam os valores já comprometidos, necessidades
mínimas, justificativas e impactos da redução. Encaminhamento: proposta de atualização dos
valores dos itens do IFSC Rede 2016 aprovada na íntegra, com destaque de que não haverá o
desenvolvimento de campanha de publicidade, por meio de agência especializada, no semestre
2016.2; dimininuição do valor disponibilizado para realização do SEPEI 2016, uma vez que será
alocado valor oriundo de rubrica específica de Pesquisa e Extensão; sem renovação da Clipagem
para o semestre 2016.2; os Diretores-Gerais deverão mobilizar seus professores na elaboração,
aplicação e correção das provas do Exame de Seleção e Vestibular, a partir de 2017.1, sendo que
para os processos seletivos de 2016.2 está reservado recurso para correção.
9. Demais Assuntos
» criada Comissão para elaboração de Minuta de Regulamentação acerca de movimentação de
servidores do IFSC, composta pelos Diretores-Gerais Ana Paula Kuczmynda da Silveira (GAS),
Caio Alexandre Martini Monti (CTE) e Marcos Roberto Dobler Stroschein (URP). A movimentação
de servidores será ponto de pauta da próxima reunião do CODIR. As solicitações de permuta de
servidores estão suspensas até apreciação da Minuta.
» quando os professores em regime de trabalho de 20 ou 40 horas semanais solicitarem
alteração para 40 horas com Dedicação Exclusiva deverá ser feito ajuste no POCV. A alteração de
regime deve estar previsto no Banco em relação ao número de vagas no POCV.
» A Diretora do Câmpus Gaspar, Ana Paula K. Silveira, solicitou reunião extraordinária do
Colegiado de Desenvolvimento de Pessoas no próximo mês de agosto para analisar os
processos de alteração de regime de trabalho. Encaminhamento: Deverão ser estabelecidos os
calendários de reuniões do CDP e da CPPD para viabilização dos processos de alteração de
regime de trabalho.
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