
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA

Florianópolis,  01 de novembro de 2016.

CONVOCAÇÃO CODIR/IFSC nº 11/2016

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  10ª Reunião Ordinária de 2016, a ser realizada no dia 07 de novembro
de 2016 (2ª feira), às  9h, no Auditório Professor Marcos Cardoso Filho, Reitoria, para
discussão da seguinte pauta:

Informes

1. Apreciação do Calendário de Ingresso 2017.2
Resumo:  Apresentação  da  proposta  de  calendário  para  o  Ingresso  2017.2  pelo
Departamento de Ingresso. 
Tempo previsto: 20' 

2. Editais – Recurso PEI 2016/2017
Resumo: Apresentar a prestação de contas dos editais lançados em 2016 com o recurso
PEI e ainda a previsão de lançamentos para 2017. 
Tempo previsto: 40' 

3. Vagas de Assistente de Laboratório
Resumo: Apresentação de proposta para alocação dos cargos nos câmpus tendo em vista
a atual estrutura aprovada pelo CODIR.
Tempo previsto: 30' 

4.  Revisão  do  Capítulo  6  do  PDI  e  Elaboração  do  Plano  Plurianual  de
Investimentos
Resumo:  Para  a  finalização  da  revisão  do  capítulo  6  do  PDI  (Plano  Diretor  de
Infraestrutura), falta o Codir aprovar 1) o novo texto sobre Acessibilidade, conforme
relatado no resumo do ponto anterior e 2) os quadros da seção 6.3, com a lista de obras
prioritárias de cada campus.  Além disso, conforme aprovado na reunião do Codir em
maio, é necessário construir o Plano Plurianual de Investimentos, que orientará o "PAT
da 20RG" nos próximos anos. Discutiremos a forma e o prazo de elaboração/aprovação
destes documentos. Como a Prodin recebeu as planilhas de grande parte dos campus
com muito atraso, ainda estamos procedendo a análise dos quadros, para verificação de
necessidades de ajustes
Tempo previsto: 60' 



5. Apresentação da IN para Regulamentação da Concessão de Diárias e Passagens
Resumo:  Apresentação de IN que regulamenta o pagamento  de  diárias  e  passagens,
considerando as recomendações do Relatório Gerencial 001/2016 da Auditoria Interna. 
Tempo previsto: 30'

6. Revisão do POCV
Resumo:  Apresentar  os  resultados  da  Oficina  realizada  com os  DEPE  em  26/10  e
discussão das diretrizes e cronograma de revisão, incluindo agendamento de reunião
extraordinária do Codir estendida aos DEPE.  Os DEPE estão finalizando o trabalho da
oficina, com prazo até 2/11. As planilhas dos campus serão consolidadas até dia 4/11,
com o material sendo apresentado diretamente no Codir.
Tempo previsto: 90'

7. Curricularização da EAD nos PPCs  (a confirmar)

MARIA CLARA KASCNHY SCHNEIDER


