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ATA DA 1º/2017 REUNI1 
CONSTRUÇÃO CIVIL2 

 3 
Aos oito dias do mês de março4 
no Campus Florianópolis do IF5 
Construção Civil, com a presença dos seguintes membros6 
presidente, Alexandre Lima de Oliveira, Andrea Murillo Betioli, 7 
da Silva, Gerson Auge T8 
França, Maurilia de Almeida Bastos9 
professores Rogério de Souza Versage10 
sessão foi aberta pelo presidente 11 
quinze de dezembro de 201612 
pauta foi apresentado o projeto do 1º Ciclo de Pale stras13 
Samuel falou que o prof.14 
presente, pois está em licença paternidade, e apresentou a programação e os palestrantes do 15 
ciclo. O nome do evento é “1º Ciclo de Palestras da Engenharia Civil 16 
Um novo olhar no fim do túnel” e será realizado nos dias 17 
noite, das 18 às 22h. O projeto prevê a participação de18 
superiores do DACC e de19 
apresentação explanando como foi elaborado o ciclo de palestras e sol20 
projeto pelo colegiado para 21 
SIGAA. O Prof. Jucélio sugeriu 22 
ainda não foi submetida à 23 
qual foi aprovado por unanimidade24 
cartaz. Como segunda pauta 25 
colegiado para o período de 201726 
Ressaltou que: cada coordenador de curso deve realizar o processo eleitoral 27 
representantes docentes e28 
processo eleitoral do representante dos técnicos administrativos e seu suplente; E o Grêmio 29 
estudantil e o Centro Acadêmico30 
discentes e suplentes de cada curso.31 
previsto no Regimento Interno do Colegiado do DACC, sendo que o 32 
coordenado pelo próprio presidente33 
apresentados os resultado34 
corrente ano. Como terceira pauta foi apresentado o PPC do Curso Técni co de Saneamento.35 
O prof. Dalton, coordenador do curso,36 
saneamento subsequente 37 
número de  vagas considerando a capacidade dos laboratórios e salas38 
reitoria em aumentar a oferta de vagas, que passou de 24 para 3039 
PPC foi ajustado conforme resultado da discussão d40 
estrutura, matriz curricular, cargas horárias para os professores e infraestrutura para as aulas. 41 
Com todas questões esclarecidas42 
sendo o PCC aprovado por unanimidade43 
colegiado do campus. Em seguida o presidente liberou a palavra para 44 
informes finais . O Prof. Walter45 
das reuniões com a definição das46 
presidente respondeu esclarecendo47 
interno, que será proposto um 48 
Colegiado, marcada para 11/04,49 
com uma semana de antecedência50 
DACC encerrou a reunião da qual eu, 51 
 52 
 53 

 
Alexandre Lima de Oliveira
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março de dois mil e dezessete, às 17:30 horas, n
no Campus Florianópolis do IFSC, reuniu-se o Colegiado do Departamento Acadêmico de 
Construção Civil, com a presença dos seguintes membros: Reginaldo Campolino Jaques 

Alexandre Lima de Oliveira, Andrea Murillo Betioli, Andreza Thiese
Tybusch, Giovana Collodetti, Jucelio Gonçalves

nça, Maurilia de Almeida Bastos e Cristiane Felisbino Silva. Participaram como conv
Rogério de Souza Versage, Samuel João da Silveira e Fernanda Simoni S

sessão foi aberta pelo presidente do colegiado. Foi lida a Ata 8º/2016 da reunião extraordinária de 
2016, e em seguida foi aprovada sem ressalvas. Como 

pauta foi apresentado o projeto do 1º Ciclo de Pale stras  da Engenharia Civil
falou que o prof. Fabio é o coordenador do ciclo de palestra

pois está em licença paternidade, e apresentou a programação e os palestrantes do 
ciclo. O nome do evento é “1º Ciclo de Palestras da Engenharia Civil 
Um novo olhar no fim do túnel” e será realizado nos dias 19 e 20 e abril

. O projeto prevê a participação de alunos e professores 
superiores do DACC e de outras instituições. A professora Fernanda complementou a 
apresentação explanando como foi elaborado o ciclo de palestras e sol

colegiado para que possa ser registrado como projeto de extensão
sugeriu que não fosse utilizado o novo logo do departamento, pois esta 

 aprovação. Em seguida o presidente colocou
aprovado por unanimidade, considerando a substituição do logotipo do departamento no 

segunda pauta foi apresentada a necessidade da eleição dos membro s do 
colegiado para o período de 2017 . O presidente esclareceu os pontos do regimento interno. 

cada coordenador de curso deve realizar o processo eleitoral 
e respectivos suplentes; O coordenador de infraestrutura 

representante dos técnicos administrativos e seu suplente; E o Grêmio 
estudantil e o Centro Acadêmico de Engenharia Civil devem realizar a eleição dos representantes 
discentes e suplentes de cada curso. Ressaltou que as eleições devem seguir 

o Interno do Colegiado do DACC, sendo que o 
presidente do colegiado. Foi determinado que o

resultados oficiais das eleições ao presidente do colegiado é dia 07 de abril do 
terceira pauta foi apresentado o PPC do Curso Técni co de Saneamento.

, coordenador do curso, apresentou o projeto pedagógico do curso técnico de 
subsequente em sua versão final. O Prof. Jucelio esclareceu que foi ajustado 

vagas considerando a capacidade dos laboratórios e salas
reitoria em aumentar a oferta de vagas, que passou de 24 para 30. A profa.

ajustado conforme resultado da discussão da última reunião. Foram debatidos pontos da 
estrutura, matriz curricular, cargas horárias para os professores e infraestrutura para as aulas. 
Com todas questões esclarecidas entre os presentes, o presidente então colocou em votação

PCC aprovado por unanimidade e sem ressalvas, podendo ser 
Em seguida o presidente liberou a palavra para 
Walter sugeriu que o presidente do colegiado

com a definição das datas limites para sugestões de pauta pelos membros. 
esclarecendo que as reuniões ordinárias estão previstas no regimento 

proposto um calendário de reuniões ordinárias  para a próxima reunião do 
Colegiado, marcada para 11/04, e que serão organizadas para que as pautas sejam enviadas 
com uma semana de antecedência. Nada a mais havendo a tratar o Presidente do Colegiado do 

encerrou a reunião da qual eu, Rogério de Souza Versage, lavrei a presente ata

 
Alexandre Lima de Oliveira 
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COLEGIADO DO DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE 
6. 

0 horas, na sala G106 do DACC, 
Colegiado do Departamento Acadêmico de 

Reginaldo Campolino Jaques – 
Andreza Thiesen Laureano, Dalton 

Giovana Collodetti, Jucelio Gonçalves, Rovane Marcos de 
Participaram como convidados os 

Fernanda Simoni Schuch. A 
colegiado. Foi lida a Ata 8º/2016 da reunião extraordinária de 

sem ressalvas. Como primeiro item de 
da Engenharia Civil . O professor 

do ciclo de palestra, mas não pode estar 
pois está em licença paternidade, e apresentou a programação e os palestrantes do 

ciclo. O nome do evento é “1º Ciclo de Palestras da Engenharia Civil – Geotecnia e Transporte. 
19 e 20 e abril de 2017 no período da 

alunos e professores dos cursos 
A professora Fernanda complementou a 

apresentação explanando como foi elaborado o ciclo de palestras e solicitou a aprovação do 
que possa ser registrado como projeto de extensão no sistema 

logo do departamento, pois esta 
colocou o projeto em votação, o 

considerando a substituição do logotipo do departamento no 
foi apresentada a necessidade da eleição dos membro s do 

os pontos do regimento interno. 
cada coordenador de curso deve realizar o processo eleitoral de seus 

coordenador de infraestrutura deve realizar o 
representante dos técnicos administrativos e seu suplente; E o Grêmio 

devem realizar a eleição dos representantes 
Ressaltou que as eleições devem seguir conforme o 

o Interno do Colegiado do DACC, sendo que o processo geral será 
do colegiado. Foi determinado que o prazo para que sejam 

ao presidente do colegiado é dia 07 de abril do 
terceira pauta foi apresentado o PPC do Curso Técni co de Saneamento.  

apresentou o projeto pedagógico do curso técnico de 
O Prof. Jucelio esclareceu que foi ajustado o 

vagas considerando a capacidade dos laboratórios e salas, além da solicitação da 
. A profa. Andreza falou que o 

Foram debatidos pontos da 
estrutura, matriz curricular, cargas horárias para os professores e infraestrutura para as aulas. 

entre os presentes, o presidente então colocou em votação, 
, podendo ser encaminhado ao 

Em seguida o presidente liberou a palavra para considerações e 
o presidente do colegiado fizesse um cronograma 

sugestões de pauta pelos membros. O 
que as reuniões ordinárias estão previstas no regimento 

para a próxima reunião do 
e que serão organizadas para que as pautas sejam enviadas 

mais havendo a tratar o Presidente do Colegiado do 
lavrei a presente ata. 

 
Andrea Murillo Betioli 

 

(Representante Docente – Eng. Civil) 
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Andreza Thiesen Laureano
(Representante Docente – Saneamento

 
 
 

Cristiane Felisbino Silva
            (Representante Docente- Meio Ambiente)

 
 
 

Jucelio Gonçalves
 

  (Representante Docente – Edificações

 
 
 

Maurilia de Almeida Bastos
 

  (Coordenadora Eng. Civil)

 
 
________________________________
            Rogério de Souza Versage
                            (Convidado)                                                  

 
 

________________________________
           Samuel João da Silveira 

 (Convidado) 
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Laureano 
Saneamento) 

 Dalton da Silva
  (Coordenador Saneamento

Cristiane Felisbino Silva 
Meio Ambiente) 

 Giovana Collodetti
  (Coordenadora Const. Edifícios

 

Jucelio Gonçalves  
Edificações) 

 Rovane Marcos de França
  (Coordenador Agrimensura

Maurilia de Almeida Bastos 
Coordenadora Eng. Civil) 

________________________________ 

 Reginaldo Campolino Jaques
  (Chefe do DACC)

 
 
_________________________________

Rogério de Souza Versage 
                                                  

________________________________ 

            Fernanda Simoni Schuch 
 

______________
Samuel João da Silveira                 Gerson

(Coorde
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Reginaldo Campolino Jaques 
 

Chefe do DACC) 

_________________________________ 
Fernanda Simoni Schuch  

 (Convidada) 
 
 
 

____________________ 
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enador Edificações) 


