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1

ATA n. 08 de 2015, DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CÂMPUS

2

JARAGUÁ DO SUL – GERALDO WERNINGHAUS REALIZADA EM 02 DE OUTUBRO

3

DE 2015, NA SEDE DO IFSC – CÂMPUS JARAGUÁ DO SUL – GERALDO

4

WERNINGHAUS, SITO A RUA DOS IMIGRANTES, 445 – RAU. Aos dois dias de

5

outubro do ano de dois mil e quinze, sexta-feira, às dezoito horas e trinta minutos, o

6

Colegiado do Câmpus Jaraguá do Sul – Geraldo Werninghaus reuniu-se para a

7

Reunião Extraordinária, sob a Presidência do Diretor Geral do Câmpus, Marlon Vito

8

Fontanive, com a presença dos seguintes membros: o Chefe do Departamento de

9

Ensino Pesquisa e Extensão – DEPE Aldo Zanella Junior, a Chefe do Departamento de

10

Administração

Juliana

Kons,

os

conselheiros

representantes

dos

Técnicos

11

Administrativos Rodrigo Domit e Loiraci Ribeiro, o conselheiro representante dos

12

Professores Giovani Conrado Carlini, alunos interessados em acompanhar a reunião e

13

a servidora que secretaria o colegiado, Jussete Rosane Trapp Wittkowski. Estiveram

14

ausentes, justificadamente, os conselheiros Marcio Heron Voigt, Rosane Vera Maia

15

Pereira e Jonathan Maciel Ziehlsdorff. Em razão do quorum, por telefone o presidente

16

do Colegiado conversou com o conselheiro Tirson que afirmou que não sabia que era o

17

titular. Marlon questionou o Coordenador do Curso que disse que havia informado os

18

representantes sobre as respectivas titularidade e suplência. O Presidente inicia a

19

reunião com os seguintes informes: - reinício das atividades dos servidores, no câmpus,

20

findado o movimento grevista; - recebimento do container que atenderá grêmio

21

estudantil e centro acadêmico, disposto próximo à cantina do câmpus; - nos próximos

22

dias será marcada reunião com os servidores para discutir o Plano Anual de Trabalho –

23

PAT, esclarecendo os cortes que houveram; - sobre o calendário de reposição das

24

aulas, na reunião de hoje não será definido o novo calendário. Em momentos

25

posteriores haverão momentos de discussão e esclarecimento para construção de

26

modelos de calendário e, após, realizar-se assembleia; Rodrigo questiona sobre a

27

reabertura da cantina no câmpus e Juliana responde que a cantina deverá ser reaberta

28

até 08/11, conforme previsto no novo processo de contratação, mas a direção já está

29

em negociação para que a abertura aconteça o quanto antes. Segue com os itens de

30

pauta: 1) Revogação da suspensão do calendário acadêmico; 2) Deliberação quanto à

31

data de início das aulas; 3) Agendamento da assembleia para definição do calendário

32

acadêmico de reposição. Inicia-se a discussão: 1) Revogação da suspensão do

33

calendário acadêmico; considerando que a suspensão ocorreu por assembleia,

34

Marlon solicita ao Colegiado do Câmpus a revogação da suspensão. Aprovado por

35

unanimidade. 2) Deliberação quanto à data de início das aulas; após reunião

36

realizada com os servidores no dia 30/09 Marlon trás, em nome do coletivo de

37

servidores, o indicativo de retorno às aulas em 05/10. Colocado em votação, a data é

38

aprovada por unanimidade. 3) Agendamento da assembleia para definição do

39

calendário acadêmico de reposição: Marlon explica que, para que se realize a

40

assembleia será importante a realização de pelo menos dois momentos de

41

esclarecimentos para que possamos construir adequadamente boas propostas de

42

calendário acadêmico, pensando-se a reposição das aulas. Esclarece aos alunos

43

presentes que as decisões sobre o calendário serão tomadas em conjunto com os

44

alunos, e que não há nada pré definido. Rodrigo tráz a sugestão do segmento de que

45

esse ponto seja retomado na próxima reunião do colegiado, adiando-a para 15/10,

46

também a fim de amadurecer uma proposta de data para assembleia, bem como haver

47

tempo hábil para que os setores apresentem seus planos de reposição para aprovação

48

no colegiado. Posta em votação a proposta do conselheiro é aprovada por

49

unanimidade. Marlon questiona se há mais algum assunto por parte dos conselheiros.

50

Rodrigo apresenta uma proposta, vinda dos Técnicos Administrativos em Educação, de

51

se formar um Grupo de Trabalho para trabalhar as discussões sobre o Termo de

52

Acordo firmado, ao fim de greve, entre Sindicato e Reitoria. Marlon informa que,

53

considerando o que se prevê no Regimento Interno do Câmpus quanto ao número de

54

conselheiros presentes em uma reunião, não poderemos incluir nenhum ponto de

55

pauta, mas sugere que se reapresente a proposta na próxima reunião do colegiado.

56

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, e, para constar, eu, Secretária do

57

Colegiado, Jussete Rosane Trapp Wittkowski, lavrei a presente ata. Jaraguá do Sul,

58

dois de outubro de dois mil e quinze.

