
Florianópolis,  24 de agosto de 2017.

CONVOCAÇÃO CODIR/IFSC nº 08/2017

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  96ª
Reunião Ordinária,  a ser realizada no dia  04 de setembro de 2017 (2ª feira), às  10 h,  no
Campus Itajaí, para discussão da seguinte pauta:

INFORMES

1.  CRIAÇÃO  DE  UM  EDITAL  DE  APOIO  EMERGENCIAL  AOS  CAMPUS  PARA
EXECUÇÕES  DE  AÇÕES  RELACIONADAS  À  ASSISTÊNCIA  ESTUDANTIL.
Resumo: Em razão da redução de orçamento, ações especificas realizadas por diferentes campus
do IFSC não estão sendo atendidas. Desta forma, torna-se necessário criar um edital de apoio
emergencial  para  realização  destas  ações. Deliberar  e  encaminhar  para  a  Comissão  de
Assistência  Estudantil  a  criação de um edital  de apoio emergencial  de ações  relacionadas  a
assistência estudantil. Ponto Deliberativo. Tempo Necessário: 40 minutos

2.  PROSPECÇÃO DO NÚMERO DE SERVIDORES INTERESSADOS NA OFERTA DE
TURMA DE MESTRADO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (PARCERIA IFSC/FURB)
Resumo:  Apresentar  aos  Diretores  a  proposta  de  oferta  de  uma  turma  de  Mestrado  em
Administração, direcionada a qualificação dos Técnicos-Administrativos, numa parceria entre o
IFSC e a FURB. Será detalhada a proposta orçamentária e condições de oferta desta turma e
discutido junto com os Diretores a melhor forma de prospecção de possíveis candidatos, estudo
este necessário para avançar nas tratativas com a FURB. Ponto Informativo. Tempo necessário:
40 minutos 

3. AVALIAÇÃO INGRESSO
Resumo: Avaliação do Chamadão 2017.2, bem como pontos e ajustes a serem aprimorados para
2018.1. Proposta para o preenchimento das vagas remanescentes para os cursos de graduação, a
partir da avaliação do método utilizado no processo de VR 2017.2. Avaliação da campanha de
ingresso 2017.2 e apresentação da Campanha de Ingresso 2018.1. Ponto Deliberativo. Tempo
Necessário: 150 minutos

4. AVALIAÇÃO – PRÊMIO IFSC DE INOVAÇÃO
Resumo: Ocorrerá a avaliaçao dos projetos finalistas do Premio IFSC de Inovação pelos gestores
e alunos. Serão cinco projetos de cada categoria (sala de aula e gestão). Cada projeto terá cinco
minutos para apresentação. Ponto Informativo. Tempo necessário: 60 minutos 
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