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CONVOCAÇÃO CODIR/IFSC nº 04/2016

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 4ª Reunião Ordinária de 2016, a ser realizada no dia

17 de Maio de 2016 (3ª feira), às  9 h, no Câmpus São José, localizado na Rua José

Lino Kretzer, 608 – Praia Comprida, em São José/SC , para discussão da seguinte

pauta:

1. Informes

2. Apreciação da Resolução do PAT 2017

Resumo: Aprovar a minuta apresentada com pontos pré-aprovados na
reunião  anterior  e  submetida  à  consulta  e  ajustes  em  ambiente  virtual.  Tempo
previsto: 20 min.

3. Revisão do Capítulo 6 do PDI - Plano Diretor de Infraestrutura

Resumo: A partir das avaliações iniciais dos Diretores-Gerais (e suas
equipes) quanto à necessidade de revisão do conteúdo das seções 6.2, 6.2.2 e 6.3,
definir encaminhamentos. Tempo previsto: 60 min.

4. Ambientação dos novos servidores

Resumo: Apreciação da proposta de novo formato para ambientação
dos  novos  servidores,  com  parte  à  distância  e  parte  presencial  regionalizada  e
decisão dos encaminhamentos.  Tempo previsto: 30 min.



5. Apresentação de proposta de resolução sobre CFTV

Resumo: Apreciação da Regulamentação de uso do circuito fechado
de televisao - CFTV - no IFSC (Minuta de resolução). Com a implantação do sistema
de  circuito  fechado  de  TV  por  vários  campus  do  IFSC,  e  a  ausência  de
regulamentação específica sobre o seu uso e operação, surgiu a necessidade de criá-
la, e por proposta da PRODIN e aprovação no CODIR ficou encaminhado a criação de
uma  proposta  de  regulamentação  por  GT,  a  qual  sera  apresentada  na  reunião.
Tempo Previsto: 40 min

6. Diretrizes revisão POCV 2016

Resumo: Atualizar as diretrizes do Codir aprovadas em 2013, para a
elaboração do POCV, considerando o projeto de revisão do PDI, o quantitativo de
vagas docente disponível e os indicadores acadêmicos. Tempo previsto: 60 min.

7. Apreciação das propostas dos Câmpus quanto a forma de ingresso

Resumo: A PROEN apresentará a sistematização do posicionamento
dos câmpus em relação às formas de ingresso (ensino superior e cursos técnicos),
conforme encaminhamento da reunião anterior.  Os Câmpus deverão encaminhar
seu  posicionamento  pelo  email: ingresso@ifsc.edu.br até  o  dia  27/04/16.  Tempo
previsto: 60 min.

8. Atualização dos valores dos itens componentes do IFSC Rede 2016

Resumo: Diante das discussões realizadas na última reunião, a tabela
de valores do IFSC Rede 2016 será reapresentada, contendo para cada item: gastos
comprometidos, com a respectiva justificativa; máxima redução possível e impactos
da redução.  - Tempo previsto: 60 min.

Na oportunidade, convocamos os dirigentes para capacitação, a ser realizada 
no dia 16 de Maio de 2016 (2ª feira), a partir das 9 h, no Auditório Professor Marcos 
Cardoso Filho, Reitoria/IFSC, de acordo com o  seguinte cronograma:

Manhã – Estrutura Insititucional – Publicação no DOU

                                               - Revisão do Regulamento Interno do Codir

Tarde – Capacitação DIRCOM/PROEX

           MARIA CLARA KASCHNY SCHNEIDER
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