
Florianópolis,  28 de julho de 2017.

CONVOCAÇÃO CODIR/IFSC nº 07/2017

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  95ª
Reunião Ordinária, a ser realizada nos dias  07 de agosto de 2017 (2ª feira), às 9  h e 08 de
agosto de 2017 (3ª feira), às 9 h, no Auditório Professor Marcos Cardoso Filho, Reitoria.

* A pauta será enviada posteriormente. 

MARIA CLARA KASCHNY SCHNEIDER
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Florianópolis,  01 de agosto de 2017.

PAUTA CODIR/IFSC

A Presidente do Colégio de Dirigentes do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de
Santa Catarina, no uso de suas atribuições, encaminha pauta aos membros deste Colégio para a
95ª Reunião Ordinária, a ser realizada nos dias 07 de agosto de 2017, 2ª feira, às 9 h - reunião
e 08 de agosto de 2017, 3ª feira, às 9 h - capacitação, no Auditório Professor Marcos Cardoso
Filho, Reitoria.

07/08/2017:

Informes

1.  POCV B
Resumo: discussão e aprovação da versão final da minuta da Chamada, atualizada após última
reunião do CODIR e execução do piloto. 
Tempo previsto: 120´. Ponto deliberativo.

2.  Prof. Roberto Panzarini - “A Viagem das Ideias”
Resumo: o Prof. Roberto é italiano e leciona disciplinas relacionadas a gestão da inovação em
Roma. Ele também é autor de vários livros, alguns traduzidos para o português, entre eles "A
Viagem  das  Ideias"  publicado  no  Brasil  pela  Editora  Gente.
Neste mês de agosto, ele estará participando de vários eventos no Brasil para o lançamento do
seu novo livro que foi traduzido para o português e que tem como título "Global". 
Tempo previsto: 40´. Ponto expositivo.

3.  Calendário Acadêmico
Resumo: Discussão e aprovação da versão final, conforme proposta do CODIR. 
Tempo previsto: 30´. Ponto deliberativo.

4. Criação de edital de apoio emergencial aos Câmpus para execução de ações relacionadas
à Assistência Estudantil
Resumo: deliberar  e encaminhar  para a Comissão de Assistência  Estudantil  a criação de um
edital de apoio emergencial de ações relacionadas a assistência estudantil. Justificativa: 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.
Tempo previsto: 40'. Ponto Deliberativo

5. Apresentação dos resultados da CPA 2016 e informes sobre campanha de 2017
Resumo: apresentar  o relatório de autoavaliação de 2016, com sua metodologia e  resultados
gerais.  Discorrer  sobre a  campanha de  coleta  de dados 2017 e  sobre os  grupos de trabalho
formados para melhorar o processo de autoavaliação da instituição. 

Tempo previsto: 60'. Ponto Expositivo.
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Tópicos da apresentação:

Introdução à CPA
- função e importância
- composição e funcionamento
Relatório 2016
- versões dos relatórios
- melhorias aplicadas ao relatório
- população x amostra
- critérios de análise
- resultados gerais

Campanha 2017
- previsão de aplicação em setembro

Grupos de trabalho
- composição e portaria
- prioridades

08/08/2017:

•Negociação (Conflitos) – 09:30

Palestrante: Telesmagno Neves Teles, Dr. Eng. Especialista em Políticas Públicas e Gestão 
Governamental, Gestor Governamental do Ministério do Orçamento e Gestão. 

Considerando que nas entrevistas de devolução das avaliações de desempenho realizadas no
ano de 2016, cerca de 40% dos servidores em cargos de gestão (docentes e Taes) apontaram
a necessidade de capacitar-se melhor na área de gestão, a Coordenadoria de Capacitação e
Avaliação, em parceria com a ESAF, ofertará uma palestra introdutória sobre  "Gestão e a
negociação no ambiente de trabalho".  O objetivo  da palestra é introduzir a temática da
negociação e como ela pode ser utilizada como uma importante ferramenta para gerir um
grupo de trabalho. Para o segundo semestre estão agendadas duas turmas de uma oficina
de 12 horas que pretende aprofundar o tema. O público alvo  destes eventos de capacitação
são os Diretores, Chefes/ Dir. DAM  e DEPE. A palestra ocorrerá no auditório da Reitoria
no dia 8 de agosto e não é necessário realizar inscrição prévia. Para os gestores que não
puderem acompanhar presencialmente, a palestra será transmitida ao vivo pela IFSC TV. 

•POCV: oficinas regionais e capacitação – 13:30
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