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Ata da reunião do Colegiado do Câmpus Araranguá, ocorrida no dia dois de março de dois mil e
dezesseis, com início às quatorze horas. A reunião foi presidida pela diretora Mirtes Lia Pereira
Barbosa e secretariada por Angela Götzke. Estavam presentes: Cesar Luiz Moreira da Fonseca
Marques, Lucimar Antunes de Araújo, como representantes dos docentes; Patrick de Emerin
Luchtemberg e Giovana Rocha Smania, como representantes dos TAEs; Vitor de Oliveira Schefer e
Jainy Colares dos Santos, como representantes dos discentes e Alberto Sasso de Sá, como
representante da ACIVA. Os representantes da secretaria Municipal de Educação não compareceram.
Também estavam presentes os servidores: Adriano Antunes Rodrigues, Diretor de Ensino Pesquisa e
Extensão; Daniel de Lima Cichella, Chefe do Departamento de Administração Manutenção; e Adriano
Guimarães de Azevedo, Coordenador de Materiais e Finanças. A presidente do colegiado, Mirtes Lia
Pereira Barbosa, informa que a pauta de revisão do regimento do colegiado teve que ser adiada pois
surgiu a necessidade de apreciação de outros assuntos mais urgentes. Mirtes começa com os
informes relatando que passou a ser representante titular do CODIR nas reuniões do CONSUP, ela
relata ainda que as reuniões do CODIR passarão a acontecer em 2 dias, sendo um para capacitação
dos novos diretores. Ela diz que na reunião do CONSUP foi informado que a instituição passará pela
avaliação do INEP, logo, o câmpus precisa recompor a CPA Local. Por conta da revisão do POCV e
também da avaliação do INEP, o cronograma de revisão do PDI sofrerá mudanças, começará em
maio e terminará no segundo semestre. Foram compostas 2 comissões eleitorais do câmpus foram
compostas, uma apenas para a coordenadoria do PRONATEC e outra para as demais coordenações
e CPA. As comissões deverão encaminhar os editais até o próximo dia 11 para apreciação do
colegiado no dia 15/03. Sobre o calendário de reuniões colegiado, Lucimar solicitou que fossem
realizadas nas quintas-feiras e todos concordaram em realizar na primeira quinta-feira do mês. Sobre
o regimento interno, Mirtes relata que não há definição ainda de data para encerrar os trabalhos de
revisão. O tema ainda não foi abordado no CONSUP ou CODIR. O aniversário do câmpus será no dia
25 de março e a ideia de comemoração é fazer os intervalos com música, distribuição de bombons
para os alunos, bolo no final da tarde para os servidores e a noite a apresentação de um grupo dança
de Araranguá. Ela informa ainda que no dia 23 acontecerão palestras nos 3 turnos sobre o
#ZIKAZERO. Sobre a cessão dos espaços físicos, ela relata que havia uma resolução (n°19/2013) a

qual estava desatualizada e era difícil de ser aplicada, e por isso, muitas vezes o empréstimo dos
espaços do câmpus era feito de maneira não legal. Nova resolução foi aprovada a qual permite dois
tipos de cessão a onerosa e a não onerosa. Para cada uma das cessões é feito um termo de parceria
e um termo de vistoria e o responsável é o Coordenador de Relações Externas, Alexandre Rocha. Ela
enfatiza que não poderão ocorrer empréstimos para pessoas físicas, apenas para pessoas jurídicas.
Ela lembra que na cessão onerosa o valor pago por meio de GRU não retorna ao câmpus. Sobre a
negativa para o afastamento do professor Wellington, Mirtes relata que o servidor participou de
edital de remoção e foi classificado para remover-se par o câmpus Jaraguá do Sul. A remoção do
servidor possibilitou a abertura 3 vagas para processos têxteis no último concurso, ou seja, 1 vaga em
virtude da remoção e 2 em virtude do POCV. Antes da efetivação da remoção o servidor se inscreveu
em edital de afastamento com substituto que previa uma vaga para o câmpus Araranguá e acabou
classificado em segundo lugar, sendo que o primeiro não poderia afastar-se por não cumprir todos os
requisitos. Mirtes verificou com o Departamento de Seleção e Desenvolvimento de Pessoas,
responsável pela movimentação de servidores, se era possível não efetuar a remoção do servidor e a
resposta foi negativa visto que a vaga já havia sido colocada no edital. De posse dessa informação
entendeu-se que se o servidor é removido e está afastado leva com ele a vaga de substituto. Por isso,
Mirtes entrou em contato com o câmpus Jaraguá e propôs que ao invés do servidor efetivo o câmpus
recebesse o substituto, porém, o câmpus Jaraguá encaminhou memorando afirmando que só
aceitaria

o servidor efetivo. Com essa informação e sabendo que não era possível reverter a

remoção, o diretor do DEPE e a Diretora-geral do câmpus negaram o pedido do servidor. Adriano diz
que negou pois entende que se a vaga foi alocada para Araranguá é porque ela é para capacitar um
servidor do câmpus. Sobre o retorno dos pareceres do processo, Adriano relata que o processo é
eletrônico e o servidor esteva viajando quando os pareceres foram emitidos. Sobre a Apreciação do
PAT 2016, Mirtes passa para Daniel que apresenta a planilha de planejamento. Ele relata que o
planejamento começou a ser feito desde maio/2015 com estimativa de orçamento e em agosto
aconteceram ajustes. O câmpus teve uma redução de mais de 350 mil Reais. Daniel apresenta as
contas, os valores e informa o uso de cada uma. Ele apresenta também os projetos para 2016 e os
valores destinados para cada um. Mirtes alerta que o percentual (20 %) de redução dos contratos na
rede ainda não foi atingido. Daniel diz que é provável que o câmpus tenha que reduzir o número de
vigilantes para diminuir os custos dos contratos. Os membros do colegiados demonstram
preocupação com a segurança no câmpus. O PAT 2016 foi apreciado e nenhuma alteração nos
valores ou projetos foi sugerida. Sem mais para o momento, eu, Angela Götzke, encerro a presente
ata, que vem assinada nos originais pelos membros presentes.
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