
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA

Florianópolis,  30 de setembro de 2016.

CONVOCAÇÃO CODIR/IFSC nº 10/2016

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  9ª

Reunião Ordinária de 2016, a ser realizada no dia 10 de outubro de 2016 (2ª feira), às  9h,

no Câmpus Florianópolis-Continente, para discussão da seguinte pauta:

1. Alteração da Resolução n. 08/16/CODIR
Resumo: Solicitação da prof. Ilca conforme segue: Alteração do artigo 4º da Resolução 
08/2016 do CODIR: "§ 6º Aos Núcleos de Ensino a Distância (NEaD), quando existirem como 
unidade organizacional, deverá ser alocada exclusivamente uma FG-4." Sugestão: alterar o 
termo "exclusivamente" para "no mínimo".
Tempo previsto: 20' 

2. Apreciação da Resolução da Movimentação de Servidores - pedido dos câmpus.
Resumo: Devido a algumas manifestações de servidores e pedidos reiterados de alteração da 
Resolução, seguem os pontos para análise: 
- solicitação de 2ª rodada com base no banco de intenções;
- vedar a possibilidade de remoção entre os servidores da grande Fpolis por meio do Edital, 
sendo possível a realização por meio de permuta;
- estabelecer que o prazo de permanência de 2 anos nos câmpus após a movimentação não 
atinjam os servidores regrados pela permanência de 18 meses.
Obs.: Ultimas chamada realizadas com essas regras já vigentes.
Tempo previsto: 90' 

3. Análise sobre vinculação das CGPs nos câmpus.
Resumo: Apresentação do resultado da pesquisa junto aos Diretores e às Coordenadorias de 
Gestão de Pessoas, para definição de vinculação nos Regimentos Internos.
Tempo previsto: 40'



4. Recursos racionalizados do IFSC REDE 2016
Resumo: Apresentação de proposta para utilização do recurso não executado e não 
empenhado pelo IFSC Rede 2016, conforme segue:  Reforço dos empenhos de energia 
elétrica e de aguá para os câmpus nos meses de janeiro e fevereiro;
Tempo previsto: 30' 

5. 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: 40' 

6. Apresentação de dados preliminares da revisão do POCV
Resumo: Serão apresentados dados resultantes da análise pela comissão central dos POCVS 
revisados, com vistas a rediscussão das diretrizes já aprovadas no CODIR. 
Tempo previsto: 40' 

7. Apresentação do Relatório do trabalho da Comissão Temática de Acessibilidade.
Resumo: o resultado da primeira fase do trabalho da Comissão será apresentada pela profa.
Milena  Brandão.  Conforme  previsto  no  projeto  de  revisão  do  PDI  e  em  cronograma
atualizado pelo Copadin (em reunião ordinária de 19/8) o Codir deve, até sua reunião de
novembro, aprovar as novas diretrizes de acessibilidade do capítulo 6 do PDI, bem como um
plano de atendimento às lacunas de acessibilidade espacial  do IFSC. Está previsto que a
Diretoria de Administração e chefes DAM elaborem, a partir de diretrizes do Codir, uma base
para o plano, identificando e quantificando as necessidades de obras/equipamentos.
Tempo previsto: 40'

8. 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.
Alem 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: 40'
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