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CONVOCAÇÃO CODIR/IFSC nº 03/2017

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 91ª Reunião Ordinária, a ser realizada no dia  03 de abril de 2017 (2ª
feira), às  9 h, no Auditório Professor Marcos Cardoso Filho, Reitoria, para discussão
da seguinte pauta:

Informes

1  Ingresso: calendário, vagas remanescentes, chamadão e SISU/ENEM 2017.1
Resumo: Para cada um dos assuntos, serão apresentadas propostas para apreciação do
colegiado,  levando  em  conta  a  estrutura  existente  e  viabilidade  de  execução.
Tempo previsto: 60'. Ponto Deliberativo.

2  Campanha de Ingresso
Resumo: Apresentação das ações planejadas para as Campanhas de Ingresso 2017.2 e
apreciação das estratégias para divulgação das novas formas de ingresso no IFSC.
Tempo previsto: 60'. Ponto Deliberativo

3 Regimentos Internos
Resumo: Apresentação pela Comissão do status em que se encontram as minutas dos
regimentos  internos  dos  câmpus  e  a  proposta  do  cronograma  de  apreciação  pelo
CONSUP.                                 
Tempo previsto: 30'. Ponto Expositivo

4  PDTI 2017-2018
Resumo: Apresentação da minuta do PDTI 2017-2018 que foi discutida no Comitê de
TI, para avaliação e consideração dos membros quanto às prioridades institucionais e
previsão  de  uso  de  recursos  do  IFSC  Rede.  A próxima  reunião  do  Comitê  de  TI
analisará as considerações do Codir e ajustará o documento em termos de prioridades e
de programação orçamentária, para então finalizar o documento e encaminhá-lo para a
reunião de abril do Consup.
Tempo previsto: 45'. Ponto Deliberativo



5 Resolução do PAT 2018
Resumo: A resolução que orienta o PAT 2018 estava prevista para ser finalizada nesta
reunião  e  publicada  no  dia  seguinte.  Entretando,  como a  comissão  do IFSC REDE
precisa de mais prazo para montar sua proposta ao Codir, os limites orçamentários de
cada campus só poderão ser aprovados na reunião de maio. Assim, para que os câmpus
já possam receber orientação sobre fluxo, cronograma e regras, teríamos duas opções: 1)
aprovar o texto da minuta e definir qual das duas propostas de limites será utilizada, mas
publicar a resolução somente em maio, quando se definirá o total do IFSC REDE e,
consequentemente,  o  limite  orçamentário  de  cada  campus;  2)  aprovar  a  resolução
completa, considerando o mesmo percentual de 7,5% usado em 2016 para IFSC REDE,
fazendo-se o ajuste dos limites em maio e republicando-se a resolução.
Tempo previsto: 60'. Ponto Deliberativo

6  IN 03/2017
Resumo:  Apresentação  das  propostas  de  alteração  da  IN,  conforme  as  demandas
apresentadas  pela  comunidade  acadêmica,  visando  aprimorar  o  processo  e  tornar  a
publicação  do  horário  da  atividade  docente  mais  amigável.  
Tempo previsto: 60'. Ponto Deliberativo.

7. Apresentação do Plano de Qualidade de Vida no Trabalho
Resumo:  Apresentação da proposta de elaboração do Plano de Qualidade de Vida no
Trabalho para o IFSC. 
Tempo previsto: 30'. Ponto Expositivo

* * *

Na oportunidade, a Presidente do Colégio de Dirigentes convida os dirigentes, chefias
DEPE e de Ingresso, para as seguintes atividades com a Pró-Reitoria de Ensino no dia
04 de abril de 2017 (3ª feira), no Auditório Professor Marcos Cardoso Filho, Reitoria:

9h - Mesa Redonda - Reforma do Ensino Médio: críticas e possibilidades
Fábio Marçal  (IFRS) e Norberto Dallabrida  (UDESC)

14h - Estratégias de Intervenção em Permanência e Êxito
Nilva Schroeder
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