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1

ATA n. 03 de 2014, DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CAMPUS

2

JARAGUÁ DO SUL – GERALDO WERNINGHAUS REALIZADA EM 14 DE MAIO DE

3

2014, NA SEDE DO IF SC - CAMPUS JARAGUÁ DO SUL – GERALDO

4

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

5

de maio do ano de dois mil e catorze, quarta-feira, às dezoito horas e trinta minutos,

6

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

7

Reunião Ordinária, sob a Presidência do Diretor Geral do Campus Geraldo

8

Werninghaus, Marlon Vito Fontanive, com a presença dos seguintes membros:

9

Diretor Administrativo José Roberto Murara, professores Tirson José Soares e

10

Giovani Conrado Carlini, o representante da comunidade externa Marcio Heron Vogt

11

(ACIJS), o aluno representante da área mecânica Ermelindo Schulle, a aluna

12

representante da área eletrotécnica Joice Flores, os representantes técnicos Loiraci

13

Ribeiro Carvalho e Rodrigo Domit e a servidora que secretaria o colegiado, Jussete

14

Rosane Trapp Wittkowski. O discente Jonathan Maciel Ziehlsdor e o professor

15

Alexandre Galiotto justificaram sua ausência. O Presidente do Colegiado inicia a

16

reunião com os seguintes informes: - Os Diretores do Campus e a Assessoria da

17

Direção se reuniram com a presidência da Acijs há alguns dias visando a

18

consolidação da associação das instituições em questão, além de apoio político ao

19

campus. Em outro momento vieram ao campus representantes dos Núcleos

20

Setoriais da Acijs para conhecer o campus e entender tudo o que o IFSC tem a

21

oferecer à comunidade. - Comentou sobre a formatura, o sucesso do evento e o

22

quão significativo foi o crescimento profissional dos formandos com o curso

23

integralizado. - Quanto à remoção de servidores, o diretor informa que só será

24

possível até 04/07, reabrindo após 04/01/2015. Que haverá concurso público no

25

segundo semestre de 2014, mas com posse apenas em 2015, pois há uma muitas

26

vagas a serem preenchidas e não há candidatos que aceitem assumir as vagas nas

27

cidades disponíveis. - Sobre a carreira dos professores titulares, explica que há

28

faixas para a carreira que os professores só poderiam alcançar o topo de carreira

29

com 16 anos de casa. Essa normativa foi quebrada e agora eles podem solicitar tão

30

logo quanto possível o acesso a esse nível. - Em se tratando do ingresso de

31

estudantes pelo SISU, a partir de agora, 50% de acesso pelo SISU no início do ano,

32

e 0% no meio do ano. - Haverá empenho na criação de FIC's: a Reitoria sinalizou a

33

necessidade de criação desses cursos para: 1) atender às necessidades de

34

capacitação na região, e para complementar a carga horária de professores que

35

estão com poucas aulas. Se isso não acontecer e a média geral ficar baixa o

36

campus poderá não receber mais professores até que a situação se regularize. -

37

Funcionamento do IFSC no período da Copa: de acordo com decreto do MEC o

38

horário de funcionamento deverá ser das 7:30 às 12:30h, não havendo aulas nos

39

períodos vespertino e noturno. Os professores deverão repor a carga horária exigida

40

nas UC, e os técnicos cumprirão suas atividades de manhã. - Estamos agendando

41

uma reunião com o Prefeito para entrega do ofício solicitando a doação do terreno

42

lateral e posterior, dando continuidade a esse processo. - Paralisação no campus,

43

dia 07/04: na reunião do CODIR informou-se que nesse movimento só 4 campus do

44

IFSC paralisaram e, ainda assim, parcialmente. - Entrada no campus em fins de

45

semana, atendendo a solicitação do professor Sander Joner: conforme orientação

46

do jurídico, o servidor poderá solicitar esse acesso semestralmente (passível de

47

renovação) mediante justificativa em solicitação escrita à direção. Essa solicitação

48

deverá contemplar objetivos de estudo, considerando que no campus o servidor terá

49

acesso à base de dados da Capes, contribuindo com seus estudos. O acesso será

50

restrito à sala específica para esse fim. - Como não houve, por parte dos alunos,

51

dados sobre o uso de ônibus, o assunto fica pendente para a próxima reunião. Na

52

sequência o Presidente inicia os pontos de pauta, que são: Item 1) Apresentação

53

parcial do regulamento do colegiado; 2) Decisão de critérios para emissão de

54

segunda via da carteirinha de estudantes; 3) Revisão das normas de segurança dos

55

laboratórios . Assim, no 1) Apresentação parcial do regulamento do colegiado:

56

Rodrigo explica que foram consultados o Regimento Geral do IFSC, a minuta de

57

Regimento de Colegiado elaborada pelo CONSUP, o antigo Regimento do

58

Colegiado do câmpus e o regimento dos colegiados dos câmpus de Gaspar, Lages e

59

Florianópolis. E que, nesse momento, a comissão propõe a inclusão do Chefe do

60

DAM e alguns ajustes possíveis, oficializando-se o que já se faz e organizando

61

procedimentos. Na próxima reunião se apresentará uma minuta para aprovação.

62

Item 2) Decisão de critérios para emissão de segunda via da carteirinha de

63

estudantes: Marlon explica que há uma programação de compras para todos os

64

materiais. Pensando em garantir o recebimento da primeira via para todos os alunos,

65

entendeu-se a necessidade de definição de critérios. Analisando a situação os

66

conselheiros chegaram a 3 encaminhamentos possíveis, sendo eles: a) o aluno só

67

receberá uma segunda via em caso de roubo, com a apresentação do Boletim de

68

Ocorrência; b) o aluno traz 2 plaquinhas para impressão da carteirinha, sendo uma

69

delas para doação ao campus; c) não há exigência nenhuma para emissão de

70

segunda via, exceto Boletim de Ocorrência. Colocado em votação obteve-se o

71

seguinte resultado: 2 votos para opção a; 4 votos para opção b; 2 abstenções. Item

72

3) Revisão das normas de segurança dos laboratórios. Murara lembra da aprovação

73

da primeira regulamentação como tendo um objetivo inicial, que pode ter mudado

74

com o desenvolvimento do campus. Assim, solicita a revisão desse documento,

75

adequando-o à situação atual, com a constituição de uma comissão para esse fim.

76

Todos são favoráveis a essa comissão, que deverá ser composta por 1 engenheiro

77

de segurança (membro nato), um representante docente de cada área, um técnico

78

de laboratório e um técnico de TI. Marcio Voght sugere que se faça estudos nos

79

laboratórios, durante as aulas, gerando relatórios e contribuindo com a comissão.

80

Aldo registra a sugestão. Na próxima reunião a comissão deverá apresentar parecer,

81

definindo prazo para apresentação dos resultados finais. Como item adicional e de

82

última hora, Marlon refere-se ao regimento geral do campus. Até então havia o

83

entendimento do Colegiado que não se deveria mexer, aguardando a construção do

84

regimento geral do IFSC. No entanto, com a aproximação das eleições para

85

coordenação, Marlon sugere que se reveja a reconstrução do Regimento do

86

Campus, focando apenas as adequações das funções, a fim de legitimar o processo

87

eletivo. Solicita que os conselheiros levem essa situação aos seus pares e no

88

período de duas semanas os conselheiros encaminhem à secretária do colegiado

89

um parecer sobre a composição dessa comissão. Na falta de manifestação de algum

90

conselheiro, entender-se-á que não considerações. Nada mais havendo a tratar, foi

91

encerrada a reunião, e, para constar, eu, Secretária do Colegiado, Jussete Rosane

92

Trapp Wittkowski, lavrei a presente ata. Jaraguá do Sul, catorze de maio de dois mil

93

e catorze.

