
ATA DA 2º/2017 REUNIÃO DO DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE 1 

CONSTRUÇÃO CIVIL (DACC) – 16/05/2017. 2 

 3 

Aos dezesseis dias do mês de maio de dois mil e dezessete, às 15:30 horas, na 4 

sala H 303 do Departamento Acadêmico da Construção Civil, no Campus 5 

Florianópolis do IF-SC, reuniram-se os professores do Departamento Acadêmico 6 

de Construção Civil. Com a seguinte pauta:  1) Informes;2) Apresentação das 7 

Comissões de Portaria de Ações: 2.1) Comissão de Atualização do Site do DACC; 8 

2.2) Comissão de Elaboração e Atualização de Manual de Ambientação 9 

Professores do DACC; 2.3) Comissão de Elaboração e Atualização de Horários e 10 

Ensalamento do DACC; 3) Orientações e Diretrizes Gestão 2017-2019; 4) 11 

Assuntos Gerais. Posteriormente foram apresentados pelo professor Reginaldo 12 

Campolino Jaques, chefe do Departamento Acadêmico da Construção Civil, os 13 

informes pertinentes: afastamento do professor Rafael Shmitz para formação do 14 

Doutorado, constinuidade de afastamento do professor Rolando Nunes Cordova 15 

devido ao doutorado, afastamento da Professora Fernanda Simoni Schuch para 16 

licença maternidade e afastamento do professor Rogério de Souza Versage por 90 17 

dias por motivo de doença. Foi apresentada a nova coordenadora de infraestrutura 18 

professora Juliana Bonacorso Dorneles que ficará vigente entre os dias 08/05/2017 19 

ao dia 18/07/2017. Foi informado também que os funcionários que quisessem 20 

aprender o processo de compra no IFSC, poderiam enviar um email para 21 

dacc.florianópolis@ifsc.edu.br para que seja formada uma turma e realizados 22 

cursos de formação dentro do departamento. Ficou acordado também que para 23 

efetivar o processo de chamadas para visita técnica do setor de manutenção ou do 24 

setor de informática cada pessoa deverá realizar o seguinte procedimento: 1 - Abrir 25 

o chamado no site chamados.ifsc.edu.br, entrar com o login de servidor e senha do 26 

servidor e solicitar novo chamado, 2 - mandar um email para 27 

dacc.florianopolis@ifsc.edu.br e outro para o chefe do laboratório em que ocorreu 28 

o problema informando a abertura do chamado. Foi informado que a cordenação 29 

de infraestrutura na parte de patrimonio será de responsabilidade da professora 30 

Renata Ei - Hage B. Osório. E por fim o chefe de Departamento reafirmou o horário 31 

das reuniões de departamento que é terça - feira dás 15:30h ás 17:30h. A palavra 32 

foi passada ao professor Rovane Marcos Franca presidente da comissão do Site 33 

do Dacc através da portaria 65/2017. O professor Rovane inicia informando que o 34 



novo domínio para o site do departamento é dacc.florianopolis.ifsc.edu.br, o 35 

mesmo informou também: sobre a atualização das notícias relativas ao 36 

departamento, a atualização da pagina da curso de Saneamento, Atualização dos 37 

dados do DACC, colocação da pagina do colegiado, colocação da pagina dos 38 

professores, os formulários da secretaria estão atualizados, foi feito um braim 39 

storm com os funcionários da secretaria e foi colocado o google analitic. O 40 

professor Ganzo coloca a idéia de colocar um link para cada professor evidenciar 41 

seus artigos publicados, curriculun lattes e a professora Giovana Collodetti sugeriu 42 

um link para o Moodle que segundo o professor Rovane o mesmo já existe e 43 

precisa apenas ser ser ajustado. Em seguida o professor Rovane colocou as 44 

ações a serem realizadas pela comissão: Ajustar o usuário DACC para os 45 

membros da comissão alimentarem o site, melhoria da página dos professores, 46 

criar formulário de validação de disciplinas on line, criar possibilidade de reserva 47 

de salas e laboratórios on line, inclusão de locais na agenda Zimbra, Inclusão de 48 

bolsa de emprego para todos os cursos do DACC, atualização da página do curso 49 

de Engenharia Civil, Edificações, Construção de Edifícios e meio ambiente. Foram 50 

citadas pelo professor as dificuldades da comissão que são: Falta de material 51 

didático para a publicação, apatia dos membros da comissão, demora nas 52 

respostas da DTIC/CTIC aos chamados, utilização do site para facilitar a vida dos 53 

alunos e professores. O professor Alexandre Lima de Oliveira sugeriu a utilzação 54 

de ferramentas de divulgação de informação foi aprovado por todos. É chamado a 55 

Comissão de Horários e ensalamento Através do presidente da comissão 56 

professor Jucélio Gonçalves que colocou a importância de uma reunião para 57 

coletar informações do cenário somada as diretrizes para possibilitar a montagem 58 

do horário. O mesmo colocou que a comissão irá observar as necessidades dos 59 

ambientes para evitar congestionamento, divisão de turmas, evitar o professor 60 

trabalhar três turnos, respeitar as áreas de cadastro do POCV, descrição prévia 61 

das atividades que o professor está envolvido para fechamento de carga horária, 62 

cadastro de atividades além da área de ensino. O mesmo informa que utilizarão 63 

como material de apoio: POCV, grade curricular do curso, Planilha de ambiente do 64 

DACC, demandas futuras. A professora Beatriz Francalacci da Silva sugeriu 65 

consideração aos períodos preferenciais dos professores, O professor Sergio 66 

Parizoto Filho coloca para atentar o interesse do professor em pesquisa, a 67 

professora Giovana Collodetti fala que cada dia da semana tem um turno de 68 



restrição e que a comissão deve verificar qual disciplina o professor prefere 69 

ministrar, a professora Andrea Murillo Betioli sugere que se mantenha os horários 70 

que o departamento já vem organizando. Todos aprovaram as ações com as 71 

ressalvas. Passou a palavras para a comissão de Ambientação dos Professores 72 

Representada pela professora Andreza Juliana Thiezen que coloca que a 73 

comissão está fazendo o levantamento de dúvidas e conteúdos e que pensam em 74 

colocar no manual os seguintes assuntos: Biblioteca, Copiadora, Gráfica, Digitação 75 

de notas no sistema, SIGA, POCV, PSAD/RSAD, Localizações, Conselho de 76 

classe, Documentos DGP, Professores efetivos e substitutos, Ementas PPC. O 77 

professor Reginaldo Jaques sugere a colocação do SIAS e o professor Rovane 78 

França sugere a colocação do SIGAA. Todos concordaram com as ressalvas. O 79 

professor Fabio Krueger da Silva sugere que no final do ano o Departamento faça 80 

uma confraternização e a professora Luciana Calçada diz que os professores 81 

devem uniformizar o discurso da Agenda Zimbra. Nada a mais havendo a tratar o 82 

Chefe do Departamento da Construção Civil encerrou a reunião da qual eu, Sarita 83 

Locks de Souza lavrei a presente ata. 84 


