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ATA DO COLEGIADO DO CÂMPUS ARARANGUÁ
Pauta:
- Regimento do Colegiado;
- Publicações do Colegiado;
Data: 02/06/16
- Capacitação para os TAEs;
- Autorização de oferta cursos FIC;
Horário: 14h
- Informes (JIFSC, POCV, Redistribuição, Formação sobre
CPA e Afastamento Rosabel).
Mediador: Prof. Mirtes Lia Pereira Barbosa

Secretária: Angela Götzke

Ata da reunião ordinária do Colegiado do Câmpus Araranguá, ocorrida no dia dois de
junho 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:
Lucimar Antunes de Araújo, como representante dos docentes; José Luiz Teixeira de
Souza, como representante dos TAEs; Vitor de Oliveira Schefer, como representante dos
discentes; e Alberto Sasso de Sá, como representante da comunidade externa. Também
estavam presentes o Diretor de ensino, Pesquisa e Extensão, Adriano Antunes Rodrigues
e o Chefe do Departamento de Administração e Manutenção, Daniel de Lima Cichella. A
presidente do colegiado, Mirtes Lia Pereira Barbosa, começa reunião apresentando a
resolução de aprovação do regimento do colegiado do câmpus. Ela faz uma análise e
constata que o colegiado não vem cumprindo algumas das suas atribuições. A publicação
dos documentos, atas e resoluções não vinha sendo feita de forma adequada, e ela
apresenta o site do câmpus onde as publicações do colegiado passaram a ser feitas.
Sobre a autorização de oferta cursos FIC, Mirtes relata que os cursos já aprovados,
mesmo em outros câmpus, podem ser ofertados em Araranguá mediante a autorização
de oferta feita pelo colegiado. A respeito da Capacitação para os TAEs, Mirtes relata que
foi feita reunião do Núcleo Gestor sobre o convênio IFSC/Instituto Politécnico do Porto
que indicou consultar o segmento. Na consulta, os TAEs demonstraram interesse no
mestrado. A proposta da Reitoria é oferecer de 30 a 50 vagas para os TAEs efetivos, nas
áreas de gestão e educação, ficando o câmpus responsável por custear R$ 10.000,00 por
ano por servidor (2 anos de curso). A gestão, após verificar o PAT2017, entendeu que só
é possível garantir uma vaga para o mestrado. Informes: Rosabel participou de edital
para afastamento com direito a substituto, ela sairá para doutorado a partir do segundo
semestre de 2016; Adriano está montando comissão local para de revisão do POCV e
relatou que abriu-se a possibilidade de ofertar os cursos superiores juntos; Foi aberto o

edital de redistribuição, Araranguá tem 1 vaga de intérprete de libras e há pelo menos
uma interessada na vaga; Mirtes relata que o câmpus tem 2 empregados anistiados da
Eletrosul e que até esse momento eles vinham adotando o ponto manual. Porém, após as
notificações do MP exigindo a utilização do ponto eletrônico por todos os servidores do
IFSC, eles ganharam uma matrícula Siape e passaram a registrar o ponto biométrico. As
regras que valem para os servidores também valem para eles. JIFSC acontecerá de 22 a
25 de junho em Chapecó, esse ano não foi possível empenhar ônibus para levar toda
delegação e optou-se por fazer um orçamento de locação de ônibus e retear o valor entre
todos os atletas, já que o IFC não pode emprestar por falta de seguro vigente. Os pais e
atletas serão chamados para apresentação do orçamento, o valor estimado até o
momento será em torno de R$ 100,00. O CERFEAD lançou o curso online de Formação
sobre CPA, as inscrições estão abertas até dia 08/06/16. Sem mais para o momento, eu,
Angela Götzke, encerro a presente ata, que vem assinada pelos membros presentes.
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