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CONSTRUÇÃO CIVIL (DACC) – 10/04/2018.

Aos dez dias do mês de abril de dois mil e dezoito, às quinze horas e quarenta e dois minutos, na
sala de reunião B012, no Campus Florianópolis do IFSC, reuniu-se o Colegiado do Departamento
Acadêmico de Construção Civil  –  DACC com a presença dos seguintes membros:  Reginaldo
Campolino  Jaques  –  presidente,  Cristiane  Felisbino,  Dalton  da  Silva,  Gerson  Auge  Tybusch,
Giovana Collodetti, João Alberto da Costa Ganzo Fernandez, Jucelio Gonçalves, Juliana Guarda
de Albuquerque, Luciana Maltez Calçada, Maurília de Almeida Bastos, Rafael Andrade de Souza,
Rovane Marcos de França, Samuel João da Silveira  e  Walter Martin Widmer. O presidente do
Colegiado professor Reginaldo iniciou a reunião apresentando os pontos de pauta que tiveram os
seguintes  encaminhamentos:  1)  Informes:  a)  Mudança de  servidora  do Registro  Acadêmico,
servidora Carme Rita Borella foi removida para o DGP. A servidora Ariel Moraes Rezende veio
para o DACC como acompanhamento de cônjuge; o DGP cedeu uma vaga de Assistente em
Administração em vacância para o DACC; b) Foi encaminhado um pedido de dispensa de licitação
para instalação das portas das salas de aula do segundo e terceiro andar; c) Apresentação da
planilha da divisão orçamentária.  O servidor  Rafael  perguntou como ficaria a distribuição dos
recursos financeiros por curso para o ano. O presidente esclareceu que foi definido em reunião do
ano anterior que seria elaborada uma planilha de prioridades pelos coordenadores. O servidor
Rafael disse ter entendido que a regra valeria apenas para o ano de dois mil e dezoito. Como
encaminhamento  serão  revistas  as  atas  anteriores  para  verificar  como  ficou  a  questão  da
distribuição orçamentária.  Este tema serpa ponto de pauta na próxima reunião. d)  Eleição do
colegiado, foi destacado que até o final de abril tem que estar definidos os nomes dos professores
representantes titulares e docentes, pois início de maio começa a elaboração do horário de aulas
2018/2. 2) Aprovação da ata da reunião do colegiado nº 02/2018: O link com o arquivo da ata
foi encaminhado anteriormente. Foi feita a leitura da ata, observadas pequenas correções, a ata
foi  aprovada por unanimidade.3) Calendário de Reuniões do colegiado 2018:  O link com o
arquivo do calendário das reuniões foi encaminhado anteriormente.O calendário de reuniões 2018
foi aprovado com as seguintes datas: 27/02; 13/03; 10/04; 15/05; 12/06; 14/08; 11/09; 16/10; 13/11
e 11/12. Nos meses de janeiro e julho não haverá reuniões devido às férias docentes. As datas
podem  sofrer  alterações  conforme  prevê  o  Regimento  Interno; 4)  PPC  Curso  Técnico  em
Agrimensura: O Coordenador do Curso Técnico em Agrimensura, Rovane Marcos França, enviou
anteriormente  o  link  com  PPC  de  Agrimensura  para  apreciação.  Após indagação  e
esclarecimentos sobre: colocar no PPC a forma de ingresso por meio de sorteio; a quantidade de
alunos/vagas;  readequação da carga horária/unidade curricular e possibilidade de atividades a
distância,  o  PPC do  Curso Técnico  em Agrimensura  foi  aprovado  por  unanimidade,  com as
alterações  sugeridas  pelo  conselho.5)  Comemoração  dos  50  anos  Curso  Técnico  em
Edificações. Criado em mil novecentos e sessenta e oito (1968), com turma inaugural em março
de mil novecentos e sessenta e nove (1969). O professor Rovane descreveu sua experiência com
a organização da comemoração dos “50 anos do curso Técnico em Agrimensura”, ocorrido em
novembro  de  2017.  Após  ideias  sugeridas  e  deliberações  chegou-se  ao  seguinte
encaminhamento: Criação da Comissão de Comemoração dos 50 anos do Curso Técnico em
Edificações,  com indicação do  professor  Rogério  Cabral,  para  compor  a  mesma.  Nada  mais
havendo a tratar eu Chefe do Departamento da Construção Civil presidi e encerrei a reunião da
qual lavrei a presente ata.
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_______________________

Cristiane Felisbino
(Docente Titular – Meio Ambiente)

______________________

Luciana Maltez Calçada
(Docente Titular –  CST – Construção de Edifícios)

______________________

Dalton da Silva
(Coordenador Saneamento)

______________________

Maurília de Almeida Bastos
(Coordenadora Eng. Civil)

______________________

Gerson Auge Tybusch
(Coordenador Edificações)

______________________

Reginaldo Campolino Jaques
(Presidente - Chefe DACC)

______________________

Giovana Collodetti
(Coordenadora Construção Edifícios)

______________________________

Rovane Marcos França
(Coordenador Agrimensura)

______________________

João Alberto da Costa Ganzo Fernandez
(Docente Suplente – CST – Construção de Edifícios)

______________________

Samuel João da Silveira
(Docente Suplente – Engenharia Civil)

______________________

Jucelio Gonçalves
(Docente Titular – Edificações)

______________________
Walter Martins Widmer
(Coordenador Meio Ambiente)

______________________

Juliana Guarda de Albuquerque
(Docente Titular –  CST – Construção de Edifícios)

Ata da 3ª Reunião Ordinária do Colegiado do Departamento Acadêmico de Construção Civil (DACC) – 10 de abril de 20182


