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Ata da reunião extraordinária do Colegiado do Câmpus Araranguá, ocorrida no dia dez de
maio 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, Patrick de Emerim Luchtemberg e Giovana Rocha Smania, como
representantes dos TAEs; Jainy Colares dos Santos. A comunidade externa não estava
representada. A presidente do colegiado, Mirtes Lia Pereira Barbosa, começa reunião
informando houve o acréscimo de um ponto de pauta, referente a CPA. Sobre a CPA,
Mirtes relata que o relatório 2014 do câmpus relativo a CPA está quase pronto e informa
que ela, Giovana, Cesar, Jainy e Marcelo Salmeron têm reunião no dia 13/05/2016 para
tratar de ajustes no relatório. Giovana relata que o professor Marcelo Salmeron tem
experiência no assunto e esta ajudando a entender o processo e organizar o relatório.
Giovana relata ainda que o professor Marcelo sugere começar logo a análise e relatório
de 2015 da CPA do câmpus. A respeito do Departamento de Assuntos Estudantis,
Mirtes lembra que o assunto já vem sendo discutido desde 2014. Com a liberação de uma
CD3 para a Diretoria de Ensino, Pesquisa e Extensão (DEPE) há uma indicação da
Reitoria para que a CD4 que antes era do DEPE seja utiliza para criação do
Departamento de Assuntos Estudantis (DAE), que será vinculado ao DEPE. Mirtes lembra
que essa e uma situação polêmica no câmpus e que hoje a CD4 tem o nome de
Assessoria de Ensino. Mirtes relata que em 2014 foi enviado um questionário para os
chefes/diretores DEPE a fim de identificar os macroprocessos do setor. A partir dos
resultados da pesquisa os chefes/diretores DEPE e a PROEN sugeriram a criação do
Departamento de Assuntos Estudantis (DAE), ficando como suas subordinadas as
Coordenadorias de: Ingresso, Relações Externas, NAPNE, Estágio, Assistência ao Aluno,

Registro Acadêmico e Secretaria. Já as Coordenadorias de: Núcleo Pedagógico, dos
Cursos, Extensão, Pesquisa, Biblioteca e NeaD ficam subordinadas ao DEPE. Mirtes
relata que os câmpus que não receberam a CD3 solicitaram o empréstimo da FG2 que
vagou no Núcleo Pedagógico, mas ainda não ha decisão sobre isso. A questão da
escolha da pessoa que ocupa uma vaga com CD é determinada pelo Regimento Geral,
ele estabelece que cargos de CD devem ser preenchidos por indicação. Sobre o
Ingresso, foi solicitado na última reunião do CODIR que os câmpus se posicionassem
sobre as formas de ingresso para os cursos ofertados no IFSC. Mirtes relata que o IFSC
tem gastado entre R$ 600.000,00 e 700.000,00 na realização de cada edição do ingresso.
A proposta do CODIR, para o ingresso a partir de 2017, é a seguinte:

Cursos de

Graduação – eliminar o vestibular e utilizar somente o ENEM/SISU; Cursos Técnicos Subsequente e Concomitante: mudar para Sorteio Público e/ou Análise Socioeconômica;
Cursos Integrados: mudar para Sorteio Público e/ou Análise Socioeconômica ou manter o
Exame de Classificação (com possível redefinição do formato). Mirtes solicitou aos
coordenadores que fizessem levantamento das formas de ingresso mais adequadas para
seus cursos. Os cursos do câmpus se posicionaram da seguinte forma: Graduação:
alterar para ingresso pela nota do ENEM ou SISU; Técnico em Têxtil e Técnico em
Produção de Moda pedem para que seja mantido o ingresso por sorteio; Técnico em
Eletromecânica não quer alterar a atual forma de ingresso por Exame de Classificação;
Técnicos Integrados em Eletromecânica e Vestuário sugerem manter o Exame de
Classificação, desde que o tipo de prova seja redefinido. Mirtes pergunta ao colegiado se
há algum posicionamento do grupo para encaminhar a reunião geral que tratara do tema,
mas houve entendimento que o colegiado não precisa se posicionar antes da reunião
geral. Mirtes levará a discussão para a reunião geral e então encaminhará o
posicionamento do câmpus sobre o tema. Sobre a Coordenação de Extensão, Mirtes
informa que o intérprete Ramon Silva da Cunha (eleito Coordenador de Extensão) passou
em outro concurso, pediu para não assumir a coordenadoria e solicitou vacância do seu
cargo. Mirtes informa, ainda, que o antigo Coordenador de Extensão, Idézio Machado De
Oliveira, está em licença capacitação. Então, diante da necessidade de dar andamento as
atividades de extensão, o professor Dionatan Carlos de Souza foi indicado para assumir
interinamente o cargo de Coordenador de Extensão. Mirtes relata já conversou com a
comissão eleitoral sobre a necessidade de realização de nova eleição e esta optou por
refazer o processo de escolha dessa coordenação junto com o processo de escolha dos
representantes da CPA Local. Sobre a nomeação da Reitora, Mirtes informa que essa
ocorreu no dia 15 de abril 2016, Informa, ainda, que o período de quatro anos da gestão,

inclusive dos diretores, passa a contar a partir dessa data. Mirtes informa que o câmpus
abrirá um curso de Libras em Turvo-SC. Ao final da reunião, Patrick traz questionamento
referente às alterações no regimento do colegiado, sobre a participação do Chefe
Departamento Administrativo e do Diretor de Ensino, Pesquisa e Extensão como
membros natos do colegiado e dos seus direitos ao voto. Mirtes esclarece que o
colegiado está adequando o seu regimento ao Regimento Geral do IFSC e sugere que
essa discussão seja feita no momento de revisão do Regimento Geral que deve ocorrer
ainda esse ano. Sem mais para o momento, eu, Angela Götzke, encerro a presente ata,
que vem assinada pelos membros presentes.
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