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1 Aos oito dias do mês de dezembro 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 do Diretor de Ensino Pesquisa e Extensão,
4 Adriano Antunes Rodrigues. Estavam presentes os seguintes membros: César Luiz Moreira da
5 Fonseca Marques, como representante dos docentes; Giovana Rocha Smania e Patrick de Emerim
6 Luchtemberg, como representante dos TAEs; Danielli Cadorin Daniel, como representante dos
7 discentes e Alberto Sasso de Sá como representante da comunidade externa. 1) Informes – Adriano
8 lembra que a Diretora-geral, Mirtes, não estará presente na reunião e por isso ele assumirá a
9 presidência do colegiado, conforme previsto no regimento. Ele informa que, conforme foi decidido
10 em Assembleia do regimento Interno, foi criada a Coordenadoria do Curso Integrado em Vestuário
11 (FCC), a Assessoria da Diretoria de Ensino, Pesquisa e Extensão (FG2) e será feita eleição para
12 Coordenadoria Pedagógica (FG2). A servidora Marilene Ritter será nomeada para assumir a
13 Assessoria do DEPE. 2) Calendário de reuniões do colegiado 2017 – foi apresentada proposta de
14 calendário de reuniões do colegiado onde se mantém o dia das reuniões para a primeira quinta-feira
15 útil de cada mês, exceto janeiro, quando não haverá reunião, e fevereiro, quando a reunião será no
16 dia 16. 3) Proposta de reposição do Calendário Acadêmico - Adriano relata que o câmpus
17 esteve ocupado entre os dias 16 e 25 de novembro e que entre os dias 16 e 19 não foram registradas
18 atividades letivas, no entanto, entre os dias 21 e 25 aconteceram atividades parciais (4° ano
19 integrado e superior de moda tiveram algumas aulas). Ele relata ainda que não houve interrupção
20 oficial do calendário acadêmico. Foram apresentadas 2 propostas de reposição: Proposta n° 1 21 sugere reposição dos 4 dias letivos (referente ao período de 16 a 19 de novembro) utilizando os
22 sábados 03, 10, 17 de dezembro e dia 22 de dezembro (previsto como atividade pedagógica e
23 administrativa, sem atividade acadêmica) e a reposição de conteúdo de 5 dias (referente ao período

24 de 21 a 25 de novembro) com atividades extraclasses e nos contraturnos para os integrados;
25 Proposta n° 2 - sugere a reposição dos 9 dias letivos nas seguintes datas: os sábados 03, 10, 17 de
26 dezembro, os dias 22 e 23 de dezembro e do dia 26 ao dia 29 de dezembro, ficando o dia 30 de
27 dezembro como atividade

pedagógica e administrativa, sem atividade acadêmica. Foram

28 levantados alguns possíveis problemas em relação às duas propostas: 1) a reposição no contraturno
29 para os cursos técnicos noturnos não é viável e grande parte dos alunos trabalham no sábado pela
30 manhã; 2) não há transporte para os alunos, muitos não terão como se locomover pois as empresas
31 de transporte trabalham com o calendário da UFSC e/ou UNISUL; 3) os servidores que já estão
32 com férias agendadas a partir do dia 26 de dezembro deverão ser convocados; 4) esvaziamento das
33 salas de aula. Adriano relata que foram feitas reuniões com o Núcleo Gestor, com os alunos e com
34 servidores e em todos os segmentos a decisão foi pela primeira proposta. O colegiado do câmpus
35 aprova a proposta n° 1, ou seja, a reposição acontecerá nos dias 03, 10, 17 e 22 de dezembro e os
36 conteúdos serão repostos com atividades extraclasse e/ou nos contraturnos. 4) Prorrogação do
37 mandato do Colegiado – havia a programação para que o edital do colegiado fosse aprovado na
38 reunião prevista para o dia 01/12, como houve a ocupação e a reunião do colegiado foi transferida
39 para a semana seguinte ficou inviável manter o lançamento do edital. Dessa forma, tornou-se
40 necessário prorrogar o mandato dos atuais membros do colegiado. Ficou acordado entre os
41 membros que será montada uma comissão eleitoral durante o período de férias acadêmicas para que
42 o edital seja apreciado na primeira reunião do colegiado, no dia 16 de fevereiro de 2017. O mandato
43 dos atuais membros do colegiado será prorrogado até 05 de abril de 2017 e os novos membros
44 assumirão em 06 de abril de 2017. Foi falado sobre situação da eleição do Coordenador de
45 Materiais e Finanças, cujo mandato acaba em fevereiro e não há tempo hábil, em função das férias,
46 para fazer nova eleição antes do término do mandato. O colegiado optou por prorrogar o mandato
47 do coordenador da COMAF até 31 de março de 2017 para que seja feito novo edital de escolha no
48 começo do próximo ano. Também deverão ser colocados no edital os cargos de Coordenador
49 Pedagógico (cargo vago) e Coordenador do Curso de Licenciatura em Física (mandato até 26/02/17) . Os
50 dois editais (colegiado e coordenações) deverão ocorrer simultaneamente e será usado o Sistema
51 Hélios de votação online. 5) Aluguel do Auditório – Adriano relata que a demanda para o uso dos
52 espaços do câmpus Araranguá tem aumentado, uma delas é o auditório. Esse uso pode ser não
53 oneroso quando há parceria com o campus e oneroso quando não há. Sempre que há possibilidade e
54 interesse do IFSC está sendo feito Termo de Autorização de Uso Não Oneroso, mediante parceria.
55 Porém, algumas das solicitações de uso não permitem parceria. Adriano relata que recebemos uma
56 solicitação do Jornal Correio do Sul, por meio do seu diretor Rolando Christian Coelho, que
57 solicitou o auditório para exibição do filme “Anita”, que é dirigido pelo mesmo. O filme é uma
58 produção cinematográfica regional, com tema nacional e atende ao critério de natureza cultural e

59 recreativa, portanto, está habilitado a usufruir do espaço solicitado. O empresário cobrará R$ 15,00
60 a entrada inteira e R$ 7,50 a meia entrada. Os membros do colegiado manifestam preocupação com
61 a utilização do espaço, foram levantados problemas como: o valor pago não ficará com o câmpus,
62 será aberto precedente para que outras instituições usem o auditório do câmpus, a cargo de quem
63 ficará a segurança das pessoas que estiverem no auditório, é um processo burocrático e demanda
64 tempo do Setor Administrativo. Em contrapartida foram levantados as seguintes vantagens: o uso
65 do auditório para exibição do filme seria uma forma de divulgação e consolidação da marca do
66 IFSC e de sua localização, pode ser aproveitado como um momento de estudo para os alunos do
67 câmpus. Após longa discussão o colegiado aprova o aluguel do auditório mediante o pagamento de
68 R$ 300,00 e o locatário deverá cumprir as exigências da Resolução n° 02/2016/CONSUP, de 29 de
69 fevereiro de 2016. 6) Plano de Oferta de Cursos e Vagas – POCV – Adriano relata que não houve
70 mudança nas ofertas de cursos, mas houve mudanças no cálculo das horas. Foram acrescentadas as
71 horas para atividades de gestão e as cargas de TCC e de Estágio foram lançadas inteiras. Adriano
72 esclarece que os cursos FIC feitos em parceria e com oferta externa (por exemplo, os cursos
73 oferecidos em Içara e no bairro Coloninha) não podem ser lançados como vinham sendo. Nos
74 cursos onde não há professor do IFSC atuando, o aluno não conta para o cálculo da matriz
75 orçamentária. Já em relação aos Cursos PROEJA o cálculo é diferente. Na planilha POCV, o
76 câmpus Araranguá está com 64 professores, sendo que o limite era para ser 59 docentes. Algumas
77 das contratações são justificadas por ações judicias ou por questões de interpretação. Adriano
78 informa que há a possibilidade, não muito distante, do câmpus perder professor de pedagogia. O
79 colegiado do câmpus Araranguá aprova a planilha POCV versão 7.8.3 apresentada. Adriano relata
80 que está fazendo estudos para apresentar no próximo ano sobre a matriz CONIF e sobre as vagas
81 ofertadas desde a inauguração do campus. 7) Plano Anual de Trabalho – PAT - Daniel relata que
82 a construção do PAT 2017 já vem sendo feito desde julho desse ano. Em julho a estimativa do
83 orçamento para 2017 era de aproximadamente R$ 2.200.000,00 e no fechamento da Lei
84 Orçamentária Anual (LOA) em agosto o valor caiu para cerca de R$ 1.878.000,00 e por isso foram
85 necessários alguns ajustes, como a retirada de todos os valores destinados aos projetos. Em outubro
86 houve um pequeno acréscimo no valor de custeio, em torno de R$ 164.000,00. Os valores
87 atribuídos para compra de permanente e para capacitação mantiveram-se conforme o que foi
88 apresentado ao colegiado em agosto/2016. Daniel relata que foi necessário lançar todos os dados no
89 sistema do PAT até o dia 19 de novembro e por isso os valores alterados já foram encaminhados.
90 Ele informa ainda que o planejamento será ainda apresentado ao Núcleo Gestor e posteriormente,
91 caso o colegiado aprove, será emitida resolução de aprovação. O colegiado aprova o Planejamento
92 Anual de Trabalho (PAT 2017) do campus Araranguá. Sem mais para o momento, eu, Angela
93 Götzke, encerro a presente ata, que vem assinada pelos membros presentes.
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