
CONVOCAÇÃO CODIR/IFSC nº 11/2017

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  99ª
Reunião Ordinária,  a ser realizada no dia  14 de dezembro de 2017 (5ª feira),  às  9 h,  no
Auditório Professor Marcos Cardoso Filho / Reitoria, para discussão da seguinte pauta:

INFORMES
Tempo previsto: 30min 

(1) Apresentação CPA
Ponto  deliberativo.  Apresentação  da  proposta  de  trabalho  da  CPA para  o  relatório  de  autoavaliação
institucional 2017 e apresentação do Plano de Avaliação Trienal. Tempo previsto: 60min 

(2) Apresentação do Resultado da Pesquisa QVT
Ponto expositivo. Tempo previsto: 60min 

(3) Escolha dos novos representantes do Codir no Copadin para 2018-2019
Ponto deliberativo. Tempo previsto: 30min 

(4) Política de Sustentabilidade
Ponto expositivo. A ideia principal da política é formalizar ações e diretrizes sustentáveis que já vem
sendo praticadas pelo IFSC e propor novas práticas e valores para o atendimento da legislação e de
diversos programas e movimentos que a instituição aderiu nos últimos anos (A3P e ODS/ONU dentre
outros) com o objetivo principal de reduzir as desigualdades sociais e os impactos ambientais e promover
a eficiência e efetividade das ações de gestão. Tempo previsto: 40min 

(5) Calendário de Ingresso 2018/2
Ponto deliberativo. A minuta do calendário foi enviado aos Câmpus para discussão/sugestões no mês de
outubro/17, sendo o que se apresenta fruto desta análise prévia. Tempo previsto: 20min

(6) Apresentação dos Resultados do Concurso Público 2017
Ponto expositivo. Os "números" do concurso público serão apresentados para conhecimento dos gestores.
A importância deste processo para o avanço do IFSC deve ser ressaltada. Tempo previsto: 40min 

(7) Revisão do PPI e elaboração do PDI 2020-2024
Ponto expositivo. Iniciar a mobilização institucional para a elaboração do PDI 2020-2024, apresentando
aos dirigentes o calendário previsto, coletando impressões dos a respeito do PDI atual e do processo de
elaboração  do  próximo,  e  discutindo proposta  de  focar  a  agenda  do  IFSC em 2018 na  temática  da
Indissociabilidade entre Ensino, Pesquisa e Extensão.  Tempo previsto: 90min 

Na oportunidade, informamos que no dia 15 de dezembro de 2017 (6ª feira), a partir das 10 h,
ocorrerá a capacitação dos Diretores-Gerais:
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(1) Capacitação em Libras Básico

(2) Plataforma Multinstitucional das Instituições Públicas Federais - Ideli Salvati

(3) Planejamento CODIR 2018

 Florianópolis, 06 de dezembro de 2017. 
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