
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA

Florianópolis, 13 de Junho de 2016

CONVOCAÇÃO CODIR/IFSC nº 05/2016

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 5ª Reunião Ordinária de 2016, a ser realizada no dia
22 de Junho de 2016 (4ª feira), às   8h30min, no Câmpus Chapecó, localizado na
Rua Nereu Ramos,  3450D,  bairro  Seminário,  em Chapecó/SC  ,  para  discussão da
seguinte pauta:

1. Informes

               2. 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: 30 min

3. Escolha de Representantes do CODIR no CONSUP

Resumo:  Em virtude da demanda regimental pela representatividade
do  CODIR  no  Conselho  Superior,  se  faz  necessária  a  escolha  dos  cinco
representantes. Tempo Previsto: 60'



4. Apreciação do Calendário Acadêmico 2017

Resumo: Análise  e aprovação da proposta de calendário acadêmico
unificado 2017. O documento encontra-se no fórum para que sejam apontados os
destaques e as propostas de alteração. Tempo Previsto: 40' 

5. Apreciação da Minuta da Resolução de Movimentação de Pessoal

Resumo: Análise e apreciação da minuta que pretende regulamentar
toda  a  movimentação  de  pessoal  no  IFSC,  incluindo-se  redistribuição,  remoção,
permuta e colaboração técnica. O GT deve encaminhar o documento por meio do
fórum para análise prévia. Tempo Previsto: 60'

6. Apreciação do Plano Diretor de TI 2016-2017

Resumo: consulta ao Diretores quanto às necessidades gerais e ordem
de  prioridades  do  PDTI  2016-2017,  conforme  proposto  pelo  Comitê  de  TI,
previamente ao encaminhamento da minuta para o Consup. Tempo previsto: 30'

7. Apresentação da Proposta do IFSC Rede 2017

Resumo: O Grupo de Acompanhamento e planejamento do IFSC Rede apresentará
uma proposta de planejamento do IFSC Rede 2017,  a fim de compor o PAT2017.
Tempo previsto: 60' 

8. Inserção do Departamento de Assuntos Estudantis no Regimento Geral

Resumo: conforme já aprovado no Codir, será apreciada pelo Consup a inserção do
Depto. de Assuntos Estudantis na estrutura de referência dos campus no Regimento
Geral. Avaliar proposta de inserção "Departamento ou Coordenadoria de Assuntos
Estudantis" como novo inciso do artigo 67. Tempo previsto: 30'
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