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CONVOCAÇÃO CODIR/IFSC nº 02/2017

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 90ª Reunião Ordinária, a ser realizada no dia 06 de março de 2017 (2ª
feira), às  9 h, no Auditório Professor Marcos Cardoso Filho, Reitoria, para discussão
da seguinte pauta:

Informes

1  Resolução Ad Referendum - Movimentação de Servidores 
Resumo:  Apresentação do dispositivo §9º, do art. 12, na Resolução 05/2016/CODIR,
conforme  segue:   "§9º  Fica  vedada  a  participação  em  processo  de  permuta  dos
servidores que tiverem cumprido os requisitos para a aposentadoria voluntária. (Incluído
pela Resolução CODIR nº 01/2017)". Tempo previsto: 20' . Ponto Deliberativo

2  Ingresso
Resumo: Retomar e concluir a discussão sobre o ingresso do IFSC, visando padronizar
as formas de seleção por tipo de curso (SUP - SISU, TEC INT - exame, TEC SUB/CON
-  sorteio),  a  fim  de  simplificar  a  operacionalização  do  processo  e  melhorar  a
comunicação com a comunidade interna e externa.
Tempo previsto: 90'. Ponto Deliberativo

3 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'. Ponto Deliberativo

4  Balanço da Contratação 2016-2017
Resumo:  Apresentação  das  contratações  realizadas  no  IFSC  por  meio  dos  últimos
concursos públicos.
Tempo previsto: 30'. Ponto Expositivo



5 Diretrizes para POCV B
Resumo:  Discussão  das  diretrizes  para  elaboração  do  POCV  B,  com  base  nos
indicadores  obtidos  no POCV A, nos  encaminhamentos  aprovados pelo  Consup em
dezembro/16 e nos novos parâmetros de cálculo do Banco de Professores Equivalentes.
Deve-se aprovar o detalhamento da agenda de elaboração do POCV B e discutir  as
estratégias de reorganização da oferta de cursos no IFSC, para que sejam alcançadas as
metas  legais  e,  consequentemente,  orientar  a  alocação  das  vagas  de  professores
previstas na portaria 246/15/SETEC que ainda não nos foram redistribuídas pelo MEC. 
Tempo previsto: 60'. Ponto Deliberativo

6  Edital de Inovação
Resumo:  Apresentação  do  Edital  Inovação  a  ser  promovido  pela  Reitoria.
Tempo previsto: 30'. Ponto Expositivo

7. IFSC Rede 2018
Resumo: Definir diretrizes para a Comissão do IFSC Rede, com base nas sugestões de
inclusão, exclusão e manutenção dos itens da planilha encaminhadas pelos Diretores,
conforme orientado na última reunião do CODIR. 
Tempo previsto: 60'. Ponto Deliberativo

Na oportunidade,  a  Presidente  do  Colégio  de  Dirigentes  convida  os  dirigentes  e  os
Chefes DEPE para as seguintes atividades a serem realizadas no dia  07 de março de
2017 (3ª feira), às 9 h, no Auditório Professor Marcos Cardoso Filho, Reitoria:

1. Palestra “A Reforma do Ensino Médio”

2. Oficina “Anuário Estatístico”
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