
CONVOCAÇÃO CODIR/IFSC nº 02/2018

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  101ª
Reunião Ordinária, a ser realizada no dia 19 de março de 2018 (2ª feira), às   9 h, no Auditório
Professor Marcos Cardoso Filho / Reitoria, para discussão da seguinte pauta:

Informes

1. Apresentação sobre a ocupação do quadro de TAEs e do banco docente e as situação nos
Câmpus
Resumo:  Apresentação da situação  atual  de ocupação dos  quadro de TAE e banco docente.
Panorama do cumprimento do planejamento institucional das contratações PDI atual. Análise do
plano de solicitação e alocação de vagas de TAE apresentado na 93ª reunião do Codir em maio
de 2017, para que na reunião de abril tenhamos o planejamento aprovado pelo Codir em tempo
de atender à portaria interministerial 109/2017.Ponto Expositivo. Tempo previsto: 60min.

2. PDI
Resumo: Apresentação dos resultados da enquete e discussão quanto à forma de elaboração do
novo PDI, para encaminhamento ao Copadin. Ponto deliberativo. Tempo previsto: 40min.

3. Cenário de implantação do SIGAA
Resumo:  Apresentação  da  situação  atual  de  implantação  do  sigaa  considerando  os
processamentos de matrículas já realizados e as ações futuras necessárias para eventuais ajustes
no processo vivenciado. Ponto Expositivo. Tempo previsto: 40min

4. Avaliação do Ingresso
Resumo: Apresentar dados e avaliações referentes aos processos seletivos dos cursos técnicos e
superiores 2018/1, em especial ao ingresso dos cursos de Graduação, pela primeira vez ofertados
100% via  SISU.  E análise  do  processo  para  preenchimento  de  vagas  remanescentes.  Ponto
avaliativo. Tempo previsto: 40min.

5. PAT IFSC Rede 2019
Resumo: Discussão inicial do IFSC Rede 2019 para encaminhamento de diretrizes à Comissão
Planejamento. Ponto deliberativo. Tempo previsto: 40min.

6. SEPEI e JIFSC
Resumo: Apresentação da proposta de formato, minuta do cronograma e temática do Sepei 2018.
Relato  de  visita  técnica  à  infraestrutura  da  Unesc,  regimento  e  informes  do  JIFSC.  Ponto
deliberativo. Tempo previso: 40min.

7. Prestação de Contas da Ação 2994 (Assistência Estudantil)
Resumo: A prestação de contas da ação 2994 será realizada referente a execução orçamentária
nas rubricas  de auxílio  financeiro  ao estudante,  custeio  e  investimento  nas  ações  de ensino,
pesquisa e extensão do ano 2017. Ponto Expositivo. Tempo Previsto: 40min. 
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No dia 20 de março de 2018 (3ª feira), às 9h, no Auditório Professor Marcos Cardoso Filho,
será realizada a  capacitação sobre o Plano Estratégico de Permanência dos Estudantes do
IFSC.
Resumo: O Plano Estratégico de Permanência dos Estudantes do IFSC (PPE-IFSC) se constitui
num programa sistêmico de estratégias e ações de combate à evasão e retenção dos estudantes,
em todos os níveis e modalidades de ensino ofertados no IFSC. A capacitação terá três momen-
tos:
 
1) apresentação e discussão da minuta do PPE-IFSC que será encaminhada aos colegiados CEPE
e CONSUP para apreciação e aprovação ainda em 2018.1;

2) oficina onde cada diretor vai analisar a situação de matrícula dos cursos de seus campus, espe-
cialmente em termos de "em curso retido" e "egresso sem êxito", a partir do estudo "Análise da
Evasão na Rede Federal", disponível em: https://public.tableau.com/profile/eric ... RF/Painel1.

3) Relatos de projetos já desenvolvidos ou em desenvolvimento no IFSC: "Lições do Projeto
Permanência e Êxito do Educando no CEFET-SC/2006” e "Ingresso Multiplicador e permanên-
cia no câmpus ITJ". 

 Florianópolis, 06 de março de 2018.

MARIA CLARA KASCHNY SCHNEIDER
Presidente do Colégio de Dirigentes
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