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1) Informes;
2) Apreciação do afastamento do professor Lucas;

Horário: 14h

3) Apreciação do FIC de Tecnologia Assistiva;
4) Apreciação do Calendário Acadêmico 2017.
Mediador: Prof. Mirtes Lia Pereira Barbosa

Secretária: Angela Götzke

1 Aos três dias do mês de novembro de dois mil e dezesseis, na Avenida XV de Novembro, n° 61, no
2 bairro Aeroporto, no auditório, no câmpus Araranguá, às quatorze horas e quinze minutos, reuniu-se
3 o Colegiado do câmpus Araranguá, sob a presidência da Diretora-geral, Mirtes Lia Pereira Barbosa.
4 Estavam presentes os seguintes membros: César Luiz Moreira da Fonseca Marques, Lucimar
5 Antunes de Araújo, como representante dos docentes; Giovana Rocha Smania, Patrick de Emerim
6 Luchtemberg e José Luiz Teixeira de Souza, como representante do TAEs; Danielli Cadorin Daniel
7 e Jainy Colares dos Santos, como representantes dos discentes e Alberto Sasso de Sá como
8 representante da comunidade externa. 1) Informes – Mirtes começa reunião informando que
9 encaminhou a solicitação de afastamento do professor Juliano por e-mail visto que não havia
10 empecilhos para o afastamento, pois o professor não é efetivo e os custos da viagem não ficarão por
11 conta do câmpus. Ela informa ainda que o evento do qual a professora Ana Regene participaria foi
12 cancelado, logo, a mesma não irá afastar-se do país. 2)Afastamento do país – servidor Lucas
13 Boeira Michels - Mirtes relata que o professor Lucas participou do edital nº5/2016 PROPPI de
14 auxílio ao pesquisador para servidores que apresentarão trabalho científico em eventos. Tendo sido
15 classificado em segundo lugar na listagem geral, o professor receberá auxílio financeiro da reitoria.
16 Mirtes relata que, em virtude do servidor ter passado por edital, ter sido aprovado para receber
17 auxílio financeiro da reitoria e pela urgência da PROPPI para que pudessem empenhar em tempo
18 hábil os valores, já aprovou o afastamento do servidor. O colegiado não se opôs ao afastamento do
19 servidor. 3) PPC FIC – Tecnologia Assistiva – Mirtes relata que foi a professora Ivani Cristina
20 Voos que submeteu o projeto e que a mesma não pode estar presente, pois está participando de um
21 evento de educação especial em São Carlos/SP. Mirtes relata que há no campus um grupo de
22 pesquisa em tecnologia assistiva, da qual ela é líder e a professora Ivani é membro. Ela relata que
23 estão fazendo pesquisas na área, e que estão encaminhando projeto para edital da FAPESC a fim de
24 montar uma sala de recursos no IFSC - Campus Araranguá. Relata ainda que o IFSC não está na

25 lista para receber o kit para a sala de tecnologia assistiva, e que os alunos com deficiência no
26 câmpus não contam como dupla matrícula, coisa que com os alunos de outras escolas públicas.
27 Informou que as escolas públicas da região receberam kits de recursos multifuncionais do MEC,
28 porém, infelizmente, a grande maioria dos professores ainda não conhece esse kit, e existe muita
29 dificuldade em utilizar os recursos com os alunos com deficiência. Na grande maioria das escolas os
30 equipamentos ficam sem uso e guardados em local inadequado. No intuito de construir práticas de
31 formação de professores nessa área específica, Alexandre Rocha, Coordenador de Relações Externa
32 s e Comunicação, entrou em contato com a Escola Municipal João Matias, e está sendo feito em
33 projeto de extensão para que o campus possa receber emprestado a sala de recursos e, assim
34 preparar os professores daquela escola para a uso dos recursos. Mirtes explica que o PPC é a
35 continuidade do trabalho que vem sendo realizado pela professora Ivani. Após a explanação e
36 apresentação do projeto, César solicita que no objetivo do curso onde está escrito “acerca da
37 temática”, seja esclarecida qual é a temática, solicita ainda verificar se o formulário está adequado e
38 se há necessidade de especificar a bibliografia das unidades curriculares. O PPC do curso foi
39 aprovado pelo colegiado. 4) Calendário acadêmico – Mirtes lembra aos presentes que o calendário
40 do campus está diferente do calendário unificado do IFSC devido às sugestões feitas pelos
41 servidores em reunião geral e pelo Núcleo Gestor. Foi sugerido o início do primeiro semestre em 13
42 de fevereiro de 2017, assim, os professores com férias atrasadas poderão diminuir o saldo de férias
43 atrasadas, e também porque os alunos da região não teriam transporte coletivo para vir as aulas,
44 causando prejuízo no início do período letivo. Mirtes relata que no primeiro envio de calendário à
45 PROEN, o DEPE recebeu resposta negativa e solicitação de adequação ao calendário unificado.
46 Porém, o Diretor de Ensino, Pesquisa e Extensão, Adriano Antunes Rodrigues, enviou novamente a
47 proposta do câmpus com justificativas e argumentos mais detalhados, e após isso a PROEN
48 autorizou o calendário acadêmico do câmpus conforme encaminhado. Ela relata que estão previstos
49 200 dias letivos, sendo 7 deles em sábados. O calendário também prevê os períodos para
50 preenchimento do PRSAD, conselhos de classe e formaturas. Após a apresentação, o colegiado
51 aprovou o calendário acadêmico 2017 do câmpus Araranguá. Sem mais para o momento, eu,
52 Angela Götzke, encerro a presente ata, que vem assinada pelos membros presentes.
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