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Secretária: Angela Götzke

Ata da reunião do Colegiado do Câmpus Araranguá, ocorrida no dia quinze 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, como representantes dos docentes; José Luiz Teixeira de Souza e Giovana Rocha
Smania, como representantes dos TAEs; Vitor de Oliveira Schefer e Jainy Colares dos Santos.
Também estavam presentes os servidores: Jefferson Martins e Ivani Cristina Voos, componentes
das comissões eleitorais. A presidente do colegiado, Mirtes Lia Pereira Barbosa, começa
relatando que Alberto, representante externo, e Lucimar, representante docente, não poderão
comparecer. Mirtes lembra que já foi tratada no colegiado a questão da representação do câmpus
na CPA Local. Ela relembra que está prevista para o primeiro semestre a avaliação da instituição
pelo INEP e informa que acontecerá até julho nova eleição em todos os câmpus para escolha de
representantes das CPA Local e CPA Central - mandato de 2016-2018. A orientação do
presidente da CPA Central foi para que seja feita a indicação, o mais breve possível, de novos
componentes até que seja concluído o processo de escolha dos novos representantes. Tendo em
vista o exposto, Mirtes solicita ao colegiado que auxilie na indicação de representantes
temporários e sugere que os membros do colegiado assumam esse papel. Cesar aceita
representar o segmento docente. Giovana sugere o nome da servidora Julyelle, mas se ela não
aceitar Giovana representará o segmento técnico-administrativo. O segmento discente será
representado pela aluna Jainy.

Sobre a apreciação de Editais para escolha de novos

coordenadores e representantes, Mirtes lembra que os editais anteriores do Pronatec não
mencionavam se os votos brancos e nulos seriam, ou não, contabilizados, não estavam previstos
os procedimentos para o lacre da urna e que a fórmula não constava no edital, ela pede aos
membros que façam suas considerações e sugere que os dois editais fiquem no mesmo formato.
No edital referente ao processo de escolha de coordenador do Pronatec, os membros do
colegiado solicitam as seguintes alterações: 1) item 2.2 - entrega da ficha de inscrição “ao
presidente da Comissão Eleitoral...”; 2) item 6.1.4.4 – Cada candidato “poderá indicar...”; 3) item
8.1 - O coordenador escolhido será nomeado e entrará em exercício “a partir de 3 dias após” a
homologação...; 4) Incluir subitem no item 6.4.1 a fim de especificar os procedimentos de
fechamento e abertura da urna. Foi questionado qual seria a instancia de julgamento dos recursos

e o grupo decidiu que a Comissão Eleitoral será a julgadora dos recursos, caso não se sinta apta
os recursos serão julgados pelo colegiado. Em relação ao edital para escolha das demais
coordenações o colegiado entende que: 1) padronizar o edital com o formato utilizado no edital do
Pronatec (quadro do cronograma, inscrição, da votação e apuração, recursos, abertura e
fechamento da urna, etc); 2) itens 3.1.1 e 3.2.1 - Ser servidor efetivo do campus Araranguá com
“atuação” no Curso...; 3) Criar o item 3.4 para requisitos de coordenação da biblioteca, visto que
esta coordenação solicitou a restrição para que só servidores do setor sejam candidatos; 4) Item
4.1, acrescentar a coordenação do curso têxtil; 5) Item 5.14.1, acrescentar a coordenação do
curso têxtil; 6) item 5.14.3.1 - Os votos dos servidores terão representatividade “paritária” e indicar
a fórmula: IV = 100/2 x [ ( nDO / tDO ) + ( nTA / tTA) ]. Sem mais para o momento, eu, Angela
Götzke, encerro a presente ata, que vem assinada nos originais pelos membros presentes.
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