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ATA Nº 3/2017 REUNIÃO DO COLEGIADO DO DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE
CONSTRUÇÃO CIVIL (DACC) – 30/05/2017.

Aos trinta dias do mês de maio de dois mil e dezessete, às quinze horas e trinta minutos na sala
G106 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,  Cristiane  Felisbino,  Dalton  da  Silva,  Danielle  Neves  Haskonsen,  Gerson  Auge
Tybusch,  Giovana Collodetti,  João Alberto da C.  Ganzo Fernandez,  José Antônio  Bourscheid,
Jucélio  Gonçalves,  Juliana  Guarda  de  Albuquerque,  Leonel  Euzébio  de  Paula  Neto,  Luciana
Maltez Calçada, Maurília de Almeida Bastos, Renata El-Hage M. B. Osório, Roberto Carlos Costa
e Rovane Marcos de França. O presidente do Colegiado professor Reginaldo Campolino Jaques
inaugurou a reunião apresentando os pontos de pauta e seus encaminhamentos: 1) Pedido dos
Professores:  a) Licença para Capacitação da Professora Milena de Mesquita Brandão,  por
período de trinta dias, com início em vinte e seis de julho de dois mil e dezessete (26/07/2017) a
vinte  e quatro de  agosto  de dois  mil  e  dezessete  (24/08/2017),  o  pedido  foi  aprovado pelos
membros do colegiado bem como ficou decidido também que no retorno da licença não haverá
reposição das aulas. A partir desta solicitação, foi decidido que todos os pedidos para licença e
capacitação passarão pela apreciação do colegiado para averiguar a pertinência. A partir desta
aprovação foi  elaborada uma política para licença e capacitação dos  professores e Técnicos
Administrativos em Administração – TAE's, como segue: depois da apreciação do colegiado, o
pedido de capacitação deverá ser apresentado a área profissional de interesse do departamento,
juntamente, com a justificativa e a carga horária do capacitando para ser distribuída no  DACC,
não  havendo  necessidade  de  reposição  das  aulas  com  adequação  do  Plano  Semestral  de
Atividade Docente - PSAD  b) Pedido de Redução de Carga horária de quarenta (40) horas
para  vinte  (20)  horas  da  Professora  Substituta  Isabela  Zanluca,  como  justificativa
apresentada,  a  professora alega que possui  muitas disciplinas e  também possui  um trabalho
paralelo, os membros do colegiado abrem discussão, decidindo por não aprovar o pedido tendo
em vista, que nesse momento o departamento não pode dispor dessas vinte (20) horas, além do
pedido não apresentar nenhum benefício para o DACC. c) Liberação de Carga Horária para
Capacitação no Semestre 2017/2 do Professor Jucélio Gonçalves, O professor Jucélio solicita
a liberação de vinte (20) horas de sua carga horária para capacitação do mestrado, expondo a
situação em que se for aberto edital para professor substituto enquanto estiver de licença, sofreria
uma  perda  substancial  do  salário,  e  que  por  problemas  pessoais  não  seria  possível.  Após
deliberação do conselho o pedido foi aprovado pelos membros do colegiado, justificando o fato
por ser professor efetivo, com ampla dedicação ao departamento, ocupando inclusive cargo de
chefia no DACC e também por agregar qualificação ao corpo docente com o mestrado. Concluída
esta pauta o presidente segue para o próximo item de pauta 2) Horário dos Professores 2017/2,
Durante as discussões foi abordada a necessidade de um planejamento para professores que irão
se aposentar, bem como adequação desta informação no PSAD, o encaminhamento se fará da
seguinte forma:  o professor  que irá se aposentar mantém a carga horária  cheia,  ou seja,  de
quarenta (40) horas, no decorrer do semestre, quando for determinado o início da aposentadoria o
professor substituto assumirá, desta forma o PSAD, fica adequado, necessitando apenas uma
adequação no Relatório Semestral  de Adividade Docente - RSAD. O Presidente do Colegiado
passa para o próximo ponto de pauta 3) Divisão orçamentária, por sugestão dos membros do
curso de Agrimensura e devido a viagem dos mesmos, esse ponto foi adiado, entretanto durante a
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apresentação deste sugeriu-se elencar, programar e justificar os itens desse tópico para a próxima
reunião,  onde  se  estabeleceu  os  tópicos:  a)  Quantidades  a  serem atendidos,  associados  ao
laboratório; b) Associar a verba ao laboratório; c) Critérios técnicos para compra de equipamentos;
d)  Associar  a necessidade ao laboratório,  alunos x  quantidade;  e)  Incluir  prioridades de cada
ambiente  e  discutir  no  colegiado;  ficando decidido  o  envio  desses  tópicos,  aos  membros  do
Colegiado, antes da próxima reunião. O item de pauta  4) Revisão do Regimento Interno do
DACC,  foi  transferido  para  a  próxima  reunião,  tendo  em  vista,  não  haver  tempo  hábil  pra
discussão do mesmo. Por fim o último ponto que foi sugerido 5) Disponibilização das atas do
colegiado no site do DACC, com o seguinte encaminhamento, onde na reunião seguinte será
feita a leitura da ata para aprovação e assinatura dos membros, e posterior envio para publicação
da  mesma  no  site  do  DACC.  Não  havendo  mais  nada  a  tratar  o  Presidente  de  Colegiado
Reginaldo  Campolino  Jaques,  encerrou a  reunião da qual  eu,  Roberto  Carlos  Costa lavrei  a
presente ata. 

_______________________________
Roberto Carlos Costa
(Discente Titular - Edificações)

_______________________________
Reginaldo Campolino Jaques

  (Chefe do DACC)

_______________________________
Cristiane Felisbino

  (Representante Docente – Meio Ambiente)

_______________________________
Dalton da Silva

  (Coordenador Saneamento)

_______________________________
Danielie Neves Haskonsen

  (Discenete Titular - Agrimensura)

_______________________________
Gerson Auge Tybusch
  (Coordenador Edificações)

_______________________________
Giovana Collodetti

(Coordenadora Construção de Edifícios)

_______________________________
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)
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_______________________________
Luciana Maltez Calçada

(Docente Titular – Engenharia Civil)

_______________________________
Maurília de Almeida Bastos

(Coordenadora Engenharia Civil)

_______________________________
Renata El-Hage M. B. Osório

(Docente Suplente - Saneamento)

_______________________________
Rovane Marcos de França

(Coordenador Agrimensura)
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