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CONVOCAÇÃO CODIR/IFSC nº 01/2017

A Presidente do Colégio de Dirigentes do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, convoca os membros deste Colégio para a 89ª
Reunião Ordinária,  a  ser  realizada no dia  13 de fevereiro de 2017 (2ª  feira),  às   9 h,  no
Auditório Professor Marcos Cardoso Filho, Reitoria, para discussão da seguinte pauta:

Informes

1  Ingresso 
Resumo: Dadas as mudanças no processo de ingresso do IFSC, aprovadas no CODIR em maio
de 2016, serão feitas considerações sobre os avanços e limitações relacionados às formas de
seleção e às diferentes etapas do ingresso desenvolvido no segundo semestre de 2016 e início de
2017.1. Também serão apresentados os dados e números do último ingresso a fim de subsidiar a
avaliação de todo o processo por parte do CODIR. Entende-se que as mudanças recentes no
ingresso institucional consolidam a diversidade das formas de seleção que caracterizam o IFSC,
entretanto, trazem dificuldades operacionais de execução e de comunicação com os potenciais
candidatos e comunidade em geral. Tempo previsto: 90'.

2  Proposta de Implantação da Comissão Interna de Saúde do Servidor Público
Resumo: Análise e aprovação da Resolução de implantação das CISSPs, que tem como objetivo
propor  ações  voltadas  à  promoção  da  saúde  e  à  humanização  do  trabalho,  em especial  a
melhoria das condições de trabalho, a prevenção de acidentes, de agravos à saúde e de doenças
relacionadas ao trabalho. Tempo previsto: 30'.

3  Licença Capacitação para Gestores
Resumo:  Sugerir encaminhamento único para os gestores do IFSC, no sentido de garantir a
isonomia na concessão da licença capacitação, seguindo os seguintes requisitos:  - Eminência da
prescrição; ou - Conclusão de mestrado/doutorado; - Em ambos os casos: concessão de um mês
no cargo. Tempo previsto: 20'

4  Diretrizes para PAT e IFSC Rede 2018
Resumo: Apresentação da primeira versão da minuta da resolução que orientará elaboração e revisão
do PAT 2018, proposta inicial de composição do IFSC Rede 2018 e discussão da agenda desses
processos. A minuta poderá ficar em consulta até a reunião de março, quando deve ser concluída e
publicada a resolução.  Tempo previsto: 50'.

5  Apresentação do POCV A
Resumo: Apresentação dos encaminhamentos dados pelo Cepe e Consup no final de 2016, e do
conjunto de indicadores resultantes da última versão das planilhas dos câmpus, conforme ajustes
realizados em 2016. A minuta do capítulo 4 - Plano de Oferta de Cursos e Vagas estará disponível



para análise a partir de 6/2, para subsidiar o posicionamento do Codir na reunião do Consup em
20/2.  Tempo previsto: 30'.

6  Revisão das Iniciativas Estratégicas e do Capítulo 3 do PDI
Resumo:  Apreciação  das  propostas  de  atualização  das  Iniciativas  Estratégicas,  anualmente
revisadas  antes  da  elaboração  do  PAT,  e  as  propostas  de  alterações  pontuais  de  títulos  de
indicadores  e  metas  do  Planejamento  Estratégico.  Tal  conjunto  de  propostas  de
alteração/atualização faz parte do processo de revisão do PDI 2015-2019, e serão apreciadas
também pelo Cepe (em 16/2) e Consup (em 20/2), juntamente às minutas dos demais capítulos
do documento.  Tempo previsto: 25'.

7 Divulgação das Atividades Docentes
Resumo: Será apresentado o resultado do trabalho do GT Divulgação do Horário de Atividades
Docente, criado pelo CODIR em outubro de 2016, a fim de definir a forma e a regulamentação
da divulgação das atividades docentes no IFSC, conforme exigido pelos órgãos de controle
(CGU e MPF).  O GT propõe o uso da agenda Zimbra como ferramenta e apresentará uma
proposta  de  instrução  normativa  que  disciplinará  os  procedimentos  de  preenchimento  e
publicização das diferentes atividades desenvolvidas pelos docentes do IFSC. Tempo previsto:
60'. 
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