
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA

Florianópolis, 28 de março de 2016.

CONVOCAÇÃO CODIR/IFSC nº 03/2016

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 3ª Reunião Ordinária de 2016, a ser realizada no dia 04 de abril de 2016 (2ª

feira), às  9 h, no Auditório Professor Marcos Cardoso Filho, Reitoria do IFSC, para discussão

da seguinte pauta:

1. Informes

2. Escolha de representantes do CODIR para a Comissão Organizadora do JFSC;

3. Apreciação da proposta de revisão da composição do Comitê de TI;

Resumo:  O  Comitê  de  TI  está  procedendo  a  revisão  do  seu  regulamento
interno, devendo apresentar ao Consup uma minuta na reunião de Abril.  Como primeiro
passo da revisão, o CTI já definiu a proposta de nova composição e a apresenta ao Codir
para apreciação  consultiva,  uma  vez  que  está  prevista  a  participação  de  dois  Diretores-
Gerais.

4.  Atualização e aprovação dos  valores dos itens  componentes  do IFSC Rede
2016;

Resumo: Diante da atualização dos orçamentos dos Câmpus e Reitoria, será
apresentado a atualização dos valores do IFSC Rede 2016 para aprovação. Também será
apresentada a forma de encaminhamento da execução pela PROAD.

5. Definição das orientações para a elaboração do PAT 2017;

Resumo: A PRODIN irá apresentar as orientações gerais para a elaboração do
PAT 2017 pelos Câmpus e Reitoria, incluindo: proposição da 20RG como UGR no sistema do
PAT,  com  programação  realizada  pela  PROAD  a  partir  do  discutido  entre  chefes  DAM  e



validado no Codir; definição de orientações iniciais para a programação do IFSC Rede 2017;
Identificação de necessidades de alteração e atualização da resolução do PAT 2016.

6. Revisão do Capítulo 6 do PDI - Plano Diretor de Infraestrutura;

Resumo será postado no fórum pelo Andrei.

7. Discussão da forma de ingresso do IFSC;

Resumo: Apresentação de justificativas para mudança do processo de 
ingresso dos cursos técnicos e superiores e encaminhamento para discussão nos campus e 
retorno ao Codir em maio.

8. Discussão do Trâmite de Oferta de cursos FIC;

Resumo: A partir dos pontos levantados na última reunião do CODIR, por 
alguns Diretores, marcadamente quanto ao tempo entre submissão e aprovação de oferta 
de Cursos FIC, pretende-se discutir o trâmite da sua oferta.

9. Proposta de competências do futuro Departamento de Assuntos Estudantis

Resumo:  PROEN  apresentará  proposta  de  competências/atribuições  do
futuro Departamento de Assuntos Estudantis dos campus com Diretoria de EPE, conforme
discussão no Encontro EPE.

10. Apreciação da proposta de reestruturação da composição da CPPD, CIS e
CDP.

Resumo: apresentação da proposta preliminar de criação de regionais para
CPPD e CIS, para que CDP considere impressões do Codir na proposta a ser encaminhada ao
Consup para revisão do regulamento interno do CPPD.

11. Apresentação do Cronograma de Implantação do SIG-frequência.

Resumo:  apresentação  da  proposta  de  cronograma  de  implantação  do
registro  de frequência via SIG-RH,  conforme  trabalho  da  comissão  proposta  na  reunião
anterior do Codir.

12. Ambientação dos novos servidores

Resumo: proposta de novo formato para ambientação dos novos servidores,
com parte à distância e parte presencial regionalizada.



13. Avaliação e reformulação da Reitoria Itinerante

Resumo: Ouvir os Diretores quanto as expectativas dos Câmpus em relação a
Reitoria Itinerante e, a partir disto, discutir o formato desta ação neste ano.

Na oportunidade, convocamos os dirigentes para capacitação, a ser realizada no dia

05 de abril de 2016 (3ª feira), a partir das 9 h, no mesmo local da reunião do CODIR, de

acordo com o  seguinte cronograma:

Manhã - PRODIN

- Avaliação Institucional - CPA e Procuradoria Educacional

- DTIC - apresentação da estrutura, serviços e implantação SIG

- PDI, Planejamento Estratégico e PAT

Tarde - Proex

- Assuntos diversos - DIRCOM

           MARIA CLARA KASCHNY SCHNEIDER


