MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA
CAMPUS ARARANGUÁ

ATA DO COLEGIADO DO CÂMPUS ARARANGUÁ
Pauta:
- Apreciação do Regimento do Clube de Astronomia;
- Revisão de prioridades de obras no câmpus;
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- Implantação do refeitório.
Mediador: Prof. Mirtes Lia Pereira Barbosa

Secretária: Angela Götzke

Ata da reunião do Colegiado do Câmpus Araranguá, ocorrida no dia sete de julho de dois
mil e dezesseis, com início às quatorze horas e dez minutos. A reunião foi presidida pela
diretora Mirtes Lia Pereira Barbosa e secretariada por Angela Götzke. Estavam presentes:
Cesar Luiz Moreira da Fonseca Marques, como representante dos docentes; Patrick de
Emerin Luchtemberg e José Luiz Teixeira de Souza, como representantes dos TAEs;
Danielli Cadorin Daniel e Stella Moreira de Souza, 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 o professor Israel
Müller dos Santos. A presidente do colegiado, Mirtes Lia Pereira Barbosa, passa a palavra
ao professor Israel Müller dos Santos que apresenta o regimento do Clube de
Astronomia e relata que o mesmo busca regulamentar todo o projeto do clube de
astronomia. Ele relata que não há formalização do projeto dentro do câmpus, pois este
sempre dependeu de edital de pesquisa. Ele relata também que, embora não haja uma
portaria nomeando-o coordenador, ele coordena o projeto. Israel pergunta ao colegiado
como se dá a formalização do projeto. Mirtes sugere ao professor que procure o câmpus
Florianópolis, pois aquele câmpus tem um projeto similar já faz algum tempo. Cesar
propõe algumas alterações: 1) retirar as expressões: “por pessoa externa da comunidade
escolar”, “aberta a comunidade em geral”; 2) especificar em qual assembleia e como o
coordenador será eleito; 3) elaboração do relatório para ser apresentado na assembleia e
com

disponibilidade pública; 4) no artigo 11, sugere que a adesão ao clube seja

formalmente solicitada. Ele questiona ainda se a assembleia mencionada no artigo 7 é a
mesma assembleia do artigo 6. Sobre o artigo 20, no caso de institucionalizar o clube de
astronomia, as alterações do regimento também deverão passar pelo colegiado. Daniel

relata que as demandas anuais do clube são a manutenção dos telescópios e despesas
com viagem para participar de eventos. Adriano sugere desvincular o clube do curso de
licenciatura e vinculá-lo a diretoria de ensino, desse forma seria disponibilizado recurso de
todas os cursos. Encaminhamento: levar o assunto para o NG, na próxima quarta-feira,
para discussão com os coordenadores dos outros cursos, pesquisa e extensão a fim de
verificar como se dará a questão financeira e o servidor Israel entrará em contato com o
câmpus Florianópolis. Daniel relata que a planilha de Revisão de Prioridades de Obras
do Câmpus está sendo revista, ele apresenta a lista de prioridades constante no PDI, em
seguida apresenta a proposta de atualização da lista de prioridades. Fica aprovada a
seguinte ordem de prioridades: 1) Adequações Pontuais no Bloco 1, 2) Adaptações
necessárias no Laboratório de Soldagem para atender exigências de segurança, 3)
Correções no sistema de Reaproveitamento de Água – Castelo Dágua e Bloco 6, 4)
Recepção, incluindo Cobertura p/ embarque e desembarque e para estacionamento de
motos e bicicletas, 5) Repintura dos Blocos 2 e 3, dos Muros e Alambrados; Grades para
muros do entorno da quadra, 6) Bloco 7. Urgência para ampliação de salas de aula,
biblioteca, secretaria e registro acadêmico, 7) Estação de Tratamento de Efluentes no
bloco 1, 8) Cobertura entre blocos 2 e 3, com adequações complementares. Mirtes relata
que, ela, Daniel e Emerson Cardoso estivem no fórum para negociar verba para terminar
o projeto da sala de artes. A assistente social do fórum solicitou a adequação do projeto e
é quase certo que o projeto receba a verba, porém, em contrapartida foi solicitado que
apenados (pena social, geralmente crimes de transito) cumpram aqui suas penas. O
colegiado está de acordo. A respeito da Implantação do Refeitório, Mirtes relembra que
quando encaminhou-se a obra para a reforma do refeitório a reitoria comprometeu-se com
a implantação e auxílio financeiro até que se completasse 1 ano de funcionamento,
porém, com o contingenciamento a Diretora de Assuntos Estudantis, após corte de 20%
na assistência estudantil, entendeu que a reitoria não poderá auxiliar na implantação do
refeitório. Mirtes relata que aconteceu reunião com a reitora sobre esse corte, pois não
haverá dinheiro para as bolsas e também para o PAEVS. Foi feito uma movimentação de
verba do investimento para a assistência estudantil, mas nada falou-se sobre a
alimentação escolar. Mirtes relata ainda que há outro agravante, pois há também a
portaria que demanda a redução de 20% dos custos com terceirizados, e o refeitório
necessita de serviços terceirizados. A sugestão é estudar uma outra modalidade. Mirtes
irá conversar com a Maria Clara para verificar se há outra possibilidade ou perspectiva.
Sem mais para o momento, eu, Angela Götzke, encerro a presente ata, que vem assinada
pelos membros presentes.
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