
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA

ATA Nº 2/2017 REUNIÃO DO COLEGIADO DO DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE
CONSTRUÇÃO CIVIL (DACC) – 11/04/2017.

Aos onze dias do mês de abril de dois mil e dezessete, às quinze horas e trinta minutos na sala  G
106 do Departamento Acadêmico da Construção Civil  – DACC, do Instituto Federal  de Santa
Catarina – IFSC, Campus Florianópolis, reuniu-se o Colegiado do Departamento Acadêmico da
Construção  Civil  com  a  presença  dos  seguintes  membros:  Reginaldo  Campolino  Jaques  –
presidente, Alexandre Lima de Oliveira, Andrea Murillo Betioli, Andreza Thiesen Laureano, Dalton
da  Silva,  Gerson  Auge  Tybusch,  Giovana  Collodetti,  Jucélio  Gonçalves,  Rovane  Marcos  de
França, Maurília de Almeida Bastos, Cristiane Felisbino, Rogério de Souza Versage, Samuel João
da Silva, Walter Martin Widmer, João Alberto C. Ganzo Fernandez, Rafael Andrade de Souza,
Luciana Maltez Calçada, Leonel Euzébio de Paula Neto, Juliana Guarda de Albuquerque, José
Antônio Boursheid, Sarita Locks de Souza, Willian Nazaré Araújo Gana, Hellen Cristina da Silva,
Roberto  Carlos  Costa  e  Guilherme  Cardoso  Hickel.  Com  a  seguinte  pauta  e  seus
encaminhamentos:  Dando  incio  a  primeira  pauta  foi  apresentado  pelo  professor  Reginaldo
Campolino Jaques, presidente do Colegiado do DACC, 1) Resultado Eleitoral do Colegiado do
Departamento Acadêmico da Construção Civil e a nominata dos membros do Colegiado,
definindo também o período de posse de onze de abril de dois mil e dezessete (11/04/2017) até
onze  de  abril  de  dois  mil  e  dezoito  (11/04/2018)  sendo  os  membros  por  Curso  do  DACC:
Agrimensura:  Coordenador – Rovane Marcos de França,  Docente Titular  – Leonel  Elzébio de
Paula Neto, Discente Titular – Danielle Neves Hakonsen; Construção de Edifícios: Coordenador –
Giovana Collodetti, Docente Titular – Juliana Guarda de Albuquerque, Docente Suplente – João
Alberto da Costa Ganzo Fernandez; Edificações: Coordenador – Gerson Auge Tybusch, Docente
Titular – Jucélio Gonçalves, Docente Suplente – Andrea Murillo Betioli, Discente Titular – Roberto
Carlos Costa, Discente Suplente – Thiago Zampiron; Engenharia Civil: coordenador – Maurília de
Almeida Bastos, Docente Titular – Luciana Maltez Calçada, Docente Suplente – Samuel João da
Silveira,  Discente  Titular  –  Ramon de  Souza  Rosa,  Discente  Suplente  –  Guilherme Cardoso
Hickel;  Meio  Ambiente:  Coordenador  –  Walter  Martin  Widmer,  Docente  Titular  –  Cristiane
Felisbino, Discente Titular – Airton Ferreira Gazzo, Discente Suplente – William Nazaré Araújo
Gama;  Saneamento:  Coordenador  –  Dalton  da  Silva,  Docente  Titular  –  Andreza  Thiesen
Laureano, Docente Suplente – Renata El-Hage Meyer de Barros Osório, Discente Titular – Hellen
Cristina  da Silva,  Discente  Suplente  –  Jéssica  Karine  Perosa;  Técnico  Administrativo:  Rafael
Andrade de Souza. O presidente explicou também a proposta de agendar as próximas reuniões
para a sala de reuniões da direção do Campus Florianópolis, bem como o encaminhamento dos
documentos, pauta e calendário de reunião com antecedência para os membros do colegiado,
conforme ficou acordado na reunião anterior. Passando a palavra a professora Giovana Collodetti
apresentou a proposta da 2) Ação das Professoras Giovana e Andreza: Palestras no período
noturno previsto para o dia dezessete de abril  de dois mil e dezessete (17/04/2017) das
dezoito horas e trinta minutos até as vinte horas e vinte minutos com DOCOL – Metais
Hidrossanitários e, das vinte horas e quarenta minutos até as vinte e duas horas e trinta
minutos  com  PASHAL  –  Estruturas  Metálicas,  o  item  foi  aprovada  pelos  membros  do
colegiado, aproveitando o ensejo, foi apresentada pelos membros a proposta de encaminhamento
de atividades de extensão definidas como palestra, que estas sejam levadas para apreciação e
aprovação da chefia imediata não havendo necessidade passar pelo colegiado, tal proposta foi
aprovada pelos membros. O presidente do Colegiado passou para o próximo tópico de pauta 3)
Aprovação do Calendário de Reuniões 2017 e sugeriu a modificação do mesmo em três datas
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que foi aprovada pelos membros ficando a modificação composta da seguinte forma: a data de
reunião de dois de maio de dois mil e dezessete (02/05/2017) foi modificada para nove de maio de
dois mil e dezessete (09/05/2017), a data da reunião do dia primeiro de agosto de dois mil e
dezessete (01/08/2017) foi modificada para oito de agosto de dois mil e dezessete (08/08/2017) a
data de reunião de sete de novembro de dois mil e dezessete (07/11/2017) foi modificada para
quatorze  de  novembro  de  dois  mil  e  dezessete  (14/11/2017).  o  representante  dos  Técnicos
Administrativos Rafael Andrade de Souza sugeriu que as datas de reuniões do colegiado fossem
agendadas sempre posteriormente as datas das reuniões do conselho de gestão do Campus
Florianópolis  devido  as  demandas  que  surgem nestas  reuniões,  a  decisão  foi  acatada pelos
membros.  O próximo assunto da pauta  4) Revisão do Regimento Interno do Colegiado do
DACC, conforme previsto no art. 22, onde foram tomadas as seguintes decisões, aprovadas
pelos membros do colegiado: a professora Giovana Colodetti, foi nomeada relatora do processo.
Será aberto prazo para sugestões do departamento de revisão até o dia vinte e oito de abril de
dois mil e dezessete (28/04/2017) aberto a todos os funcionários, os representantes dos alunos do
colegiado levarão o regimento a seus pares para consulta e sugestão para oficializar tal sugestão,
o prazo para o relator compilar as informações e enviar aos membros do colegiado será dia cinco
de maio de dois mil e dezessete (05/05/2017) e a decisão de revisão do Regimento Interno do
Colegiado  do  DACC será  oficializada  na  reunião  de  nove  de  maio  de  dois  mil  e  dezessete
(09/05/2017) pelos membros de colegiado, e ao ser aprovada a mesma será encaminhada para
apreciação do Colegiado do Campus Florianópolis, fica estabelecido também quanto a forma de
manifestação das ideias referentes a modificação do regimento: a redação deve ser encaminhada
em anexo, o artigo que se sugere modificações deverá ser reescrito ou adicionado novo texto e a
nova redação publicada com destaque para o artigo modificado ou o texto adicionado e em um
outro documento anexo deve constar a justificativa para a modificação do artigo ou do novo texto.
Foi sugerido que as pautas, datas e atas de reunião de colegiado sejam publicadas no site do
Departamento Acadêmico da Construção Civil e a sugestão foi aprovada pelos membros. O Chefe
do DACC , Reginaldo Campolino Jaques, passa para o próximo item da pauta 5) Elaboração do
Regimento Interno do Departamento Acadêmico da Construção Civil foi definido e aprovado
pelos membros que não será elaborado o Regimento interno do Departamento, o que será feito é
a elaboração de manuais  com rotinas procedimentais e orientativas para o departamento.  Os
membros decidiram também que o professor Rogério de Souza Versage ficará responsável por
apresentar  na  próxima  reunião,  algumas  ideias  para  compor  este  manual,  com  rotinas
procedimentais e orientativas do DACC. O presidente passa para o próximo assunto da pauta 6)
Divisão Orçamentária do Departamento evidencia a planilha elaborada com o recurso da matriz
Conselho  Nacional  das  Instituições  da  Rede  Federal  de  Educação  Federal  de  Educação
Profissional,  Científica e Tecnológica - CONIF ao departamento e com a sugestão de divisão
deste recurso entre os Cursos do DACC, para este assunto não houve tempo hábil de decisão dos
membros, sendo a sugestão do presidente estender esta pauta para uma reunião extraordinária
que ocorrerá daqui a quinze (15) dias no DACC. Nada a mais havendo a tratar o Presidente do
Colegiado do Departamento Acadêmico da Construção Civil encerrou a reunião da qual eu, Sarita
Locks de Souza, lavrei a presente ata.

_______________________________
Sarita Locks de Souza

(Auxiliar Administrativo)

_______________________________
Reginaldo Campolino Jaques

  (Chefe do DACC)

_______________________________
Alexandre Lima de Oliveira

            (Convidado)

_______________________________
Andrea Murillo Betioli 

  (Docente Suplente – Edificações)

_______________________________
Andreza Thiesen Laureano
(Representante Docente - Saneamento)

_______________________________
Cristiane Felisbino

  (Representante Docente – Meio Ambiente)
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_______________________________
Dalton da Silva

  (Coordenador Saneamento)

_______________________________
Gerson Auge Tybusch
  (Coordenador Edificações)

_______________________________
Giovana Collodetti

(Coordenadora Construção de Edifícios)

_______________________________
Guilherme Cardoso Hickel

  (Discente Suplente – Engenharia Civil)

_______________________________
Hellen Cristina da Silva
(Discente Titular - Saneamento)

_______________________________
João Alberto C. Ganzo Fernandez
(Docente Suplente – Construção de Edifícios)

_______________________________
José Antônio Boursheid

(convidado)

_______________________________
Jucélio Gonçalves

(Representante Docente - Edificações)

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

_______________________________
Leonel Euzébio de Paula Neto

(Docente Titular - Agrimensura)

_______________________________
Luciana Maltez Calçada

(Docente Titular – Engenharia Civil)

_______________________________
Maurília de Almeida Bastos

(Coordenadora Engenharia Civil)

_______________________________
Rafael Andrade de Souza

(Técnico Administrativo)

_______________________________
Roberto Carlos Costa
(Discente Titular – Edificações)

_______________________________
Rogério de Souza Versage

(Convidado)

_______________________________
Rovane Marcos de França

(Coordenador Agrimensura)
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_______________________________
Samuel João da Silveira
(Docente Suplente - Edificações)

_______________________________
Walter Martin Widmer

(Coordenador – Meio Ambiente)

_______________________________
Willian Nazaré Araújo Gana
(Discente Suplente – Meio Ambiente)
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