
ATA DA 1º/2017 REUNIÃO DO DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE 1 

CONSTRUÇÃO CIVIL (DACC) – 14/03/2017. 2 

 3 

 4 

Aos quatorze dias do mês de março de dois mil e dezessete, às 16:00 horas, na sala H 5 

303 do Departamento Acadêmico da Construção Civil, no Campus Florianópolis do IF-6 

SC, reuniram-se os professores do Departamento Acadêmico de Construção Civil. Com 7 

a seguinte pauta:  Homenagem ao saudoso professor Cleide Cedeni Andrade; Gestão 8 

2017-2019; Instrução Normativa Nº 03/2017;  Assuntos Gerais. Com relação ao primeiro 9 

assunto da pauta ficou definido por unanimidade que a homenagem ao professor Cleide 10 

Cedeni Andrade ocorrerá no dia 28/03/2017 com a presença dos familiares e que o 11 

nome do laboratório de tecnologia construtiva fica "Laboratório de tecnologia construtiva 12 

Cleide Cedeni Andrade". Posteriormente foi apresentado pelo professor Reginaldo 13 

Campolino Jaques, chefe do Departamento Acadêmico da Construção Civil,  seu perfil 14 

profissional bem como o projeto de gestão 2017 - 2019 com quatro pontos norteadores: 15 

Projetos transversais (envolvimento de vários cursos), Investimento consesuário, 16 

princípio hierarquico e o cumprimento da missão, visão e valores do IFSC. Foram 17 

apresentados os representantes de cada segmento do departemento e as 18 

coordenações, as portarias de ações para a gestão que são as seguintes: Site do Dacc 19 

presidida pelo professor Rovane Marcos Franca, comissão de elaboração de prática 20 

construtiva integrada a infraestrutura do Dacc presidida pelo Professor Lucas Bastianelo 21 

Scremin, Partido arquitetonico do novo prédio do Dacc que será presidida pelo 22 

Professor José Antonio Boursheidt, Elaboração e atualização de manual de 23 

ambientação de professores no Dacc presidida pela professora Juliana da Gaurda 24 

Albuquerque e Gerenciamento, elaboração e atualização dos horários e ensalamento 25 

do Dacc presidida pelo professor Jucélio Gonçalves. O chefe do departamento 26 

apresentou suas expectativas relativas ao comprometimento, proatividade e resultados 27 

esperados pela comissão colocando um limite de resultado para o final  do semestre de 28 

2017/1. Foi apresentada a portaria de função de coordenação adjunta do curso de 29 

Graduaçao em Engenharia Civil e as coordenações de laborarórios. Houve o 30 

comprometimento do chefe de laboratório em repassar estas informações para todos os 31 

professores do departamento através de email. Com relação as obras estão na pauta a 32 

Rede lógica do Dacc, o Auditório Ricardo Wildi e o banheiro do primeiro andar. O chefe 33 

do Departamento apresentou também a divisão orçamental do IFSC e evidencia o 34 



orçamento do departamento para os professores. Alerta também sobre o preenchimento 35 

do PSAD e na reunião é lido o email repassado pela reitoria sobre a necessidade do 36 

preencimento do mesmo. Em seguida o professor Rogério de Souza Versage discursa 37 

sobre o projeto da coordenação de infraestrutura e a pauta segue para a Instruçao 38 

normativa 03/2017 e a agenda Zimbra que foi definido por unanimidade que os 39 

professores solicitam que conste em ata que o Departamento da Construção Civil se 40 

posicionam contrários á ferramenta "Agenda Zimbra" pelos seguintes motivos: 41 

Infraestrutura, especificidade da atividade docente, a opinião pública precisa de 42 

resultados na educação que não estão relacionados em primeira instância ao 43 

preenchimento desta ferramenta. Nada a mais havendo a tratar o Chefe do 44 

Departamento da Construção Civil encerrou a reunião da qual eu, Sarita Locks de 45 

Souza lavrei a presente ata. 46 


