
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA

ATA Nº 4/2017 REUNIÃO DO COLEGIADO DO DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE
CONSTRUÇÃO CIVIL (DACC) – 06/06/2017.

Aos seis dias do mês de junho de dois mil e dezessete, às quinze horas e trinta minutos na sala
D012 do Departamento Acadêmico de Metal-Mecânica - DAMM, do Instituto Federal de Santa
Catarina – IFSC, Campus Florianópolis, reuniu-se o Colegiado do Departamento Acadêmico da
Construção Civil – DACC, com a presença dos seguintes membros: Reginaldo Campolino Jaques
–  presidente,  Andreza  Thiesen  Laureano,  Cristiane  Felisbino  Silva,  Dalton  da  Silva,  Danielie
Neves  Haskonsen,  Gerson  Auge  Tybush,  Giovana  Collodetti,  Hellen  Cristiane  da  Silva,  João
Alberto da C. Ganzo Fernandez, José Antônio Bourscheid, Jucélio Gonçalves, Juliana Guarda de
Albuquerque, Leonel Euzébio de Paula Neto, Roberto Carlos Costa, Rovane Marcos de França e
Samuel  João  da Silveira.  O presidente  do Colegiado professor  Reginaldo  Campolino  Jaques
inaugurou a reunião apresentando os pontos de pauta: 1) Recurso Projeto – TOPP DANCE e 2)
Regimento Interno.  O ponto de pauta que viria  a ser  discutido nesta reuinão,  sobre Divisão
Orçamentária  do  DACC,  foi  transferido  para  a  próxima  reunião  do  Colegiado.  Seguindo  os
encaminhamentos temos o primeiro ponto de pauta.  1) Recurso Projeto – TOPP DANCE,  O
pedido  de  pauta  foi  encaminhado  pelo  técnico  administrativo  Alan  Fernandes  dos  Santos,
responsável  pelo  projeto  de  dança  TOPP Dance,  onde  solicita  recursos  para  confecção  de
camisetas  para  o  projeto,  durante  a  apresentação  do  ponto  de  pauta  foi  levantado  o
questionamento, pelos membros do colegiado, sobre quais benefícios este projeto de extensão
traz para o Departamento, e qual a legalidade dele, já que o solicitante disse que venceu um edital
de Apoio de Projeto de Extensão do IFSC - APROEX e nesse caso, o solicitante requer recursos
extras, havendo possíveis penalidades em decorrer desta solicitação e sem mais argumentação o
presidente abre votação: A) Negar, B) Avaliar em reunião de agosto, C) Aprovar. Ficou decidido,
através da votação, pelos membros do colegiado em Avaliar o Pedido em Reunião de agosto.
Assim o presidente do colegiado passa para o próximo ponto de pauta, cedendo a bancada para a
professora Giovana Collodetti, relatora do processo 2) Regimento Interno: a Relatora apresenta
sugestões  de  alterações  enviadas  para  apreciação  dos  membros  do  colegiado,  a  primeira
sugestão do  Art. 2º – O Colegiado é composto pelos seguintes integrantes do DACC: I –
Chefe  do  Departamento  (que  exercerá  a  presidência  do  Colegiado  Acadêmico);  II  –
Coordenadores de Curso; III – um (01) representante docente de cada curso regular; IV – um (01)
representante técnico administrativo; V – um (01) representante discente de cada curso regular; VI
–  Coordenador  de  Infraestrutura.  Sugestão  do  professor  Reginaldo  Campolino  Jaques,
acrescentando  o  coordenador  de  infraestrutura  como  componente  do  colegiado.  Após  a
exposição,  a  relatora  abre  para  a  votação,  sendo  decidido  por  quatorze  (14)  votos  a  favor,
aprovando o pedido de alteração. Outro Ponto explanado pelo professor João Alberto da C. Ganzo
Fernandez, foi o acréscimo do coordenador de registro acadêmico, como item VII, aos membros
do colegiado, aprovado por nove (09) votos a favor e cinco (05) votos contra. A relatoria passa
para  a  próxima  sugestão.  A relatora  passa para  a  próxima  sugestão. Art.  4º  –  O processo
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eleitoral dos representantes docentes e seus suplentes será coordenado pela coordenação
dos  cursos.  Seguindo  como  base  os  pedidos  enviados  para  modificação,  os  membros  do
colegiado elaboraram a seguinte modificação:  § 1º. Somente poderá ser eleitor e candidato, a
representante  docente  do  curso,  docente  efetivo  do  DACC,  que  esteja  cumprido  ou  que
cumpriram  no  último  no  último  ano,  carga  horária  no  curso  no  qual  esteja  concorrendo  a
representação. § 2º. Cada candidato só poderá concorrer a uma única representação de curso.
Sem mais argumentações o artigo é aprovado pelos membros. O próximo pedido de alteração.
Art. 7º – O processo eleitoral deverá encerrar-se, no máximo, um mês antes do término dos
mandatos. Neste  artigo  foi  sugerido  pela  professora  Luciana  Maltez  Calçada,  a  seguinte
alteração: Art. 7º. O processo eleitoral deverá encerrar-se, no semestre anterior ao término dos
mandatos. Com base na justificativa de que os mandatos estão iniciando no meio do semestre e,
os eleitos não conseguem registrar sua atuação como membro do Colegiado do DACC no Plano
Semestral  de  Adividade  Docente  –  PSAD,  no  primeiro  semestre  do  seu  mandato.  Sendo  a
alteração aprovada pelos membros. A relatora apresenta a próxima sugestão com relação ao Art.
9º – O mandato de cada integrante do Colegiado do DACC obedecerá ao que segue: Neste
artigo foi utilizado como ponto de partida as sugestões enviadas, onde os demais membros do
colegiado  realizaram  a  seguinte  reformulação:  I  –  Para  o  Chefe  do  Departamento  e  os
Coordenadores, conforme o disposto no Regimento Interno do Campus Florianópolis; II – quatro
(04)  semestres  letivos,  a´pra  os  demais  representantes;  III  –  Facultando-se  a  reeleição  dos
discentes; IV – Na impossibilidade de o suplente assumir o coordenador do curso deverá fazer
uma  eleição  extraordinária  para  ocupar  o  cargo.  Durante  a  exposição  desta  sugestão,  foi
abordado a alteração do tempo de duração dos mandatos, sendo sugerido duas opções, dois (02)
semestres ou quatro (04) semestres letivos. Com o resultado de seis (06) votos para cada opção,
os membros do colegiado utilizaram o voto de minerva, efetuado pelo presidente do Colegiado
Reginaldo  Campolino  Jaques,  assim  sendo  decidido  por  quatro  (04)  semestres  letivos  de
mandato, para as próximas eleições do colegiado. Ficando sujeita a aprovação, após consultar os
demais  regimentos  em  vigor.  As  demais  sugestões  referentes  a  este  artigo,  Art.  9º,  foram
negadas. Não havendo mais tempo hábil para continuar a revisão do regimento interno do DACC,
esta se estenderá para a próxima reunião.  Não havendo mais nada a tratar  o Presidente do
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)

_______________________________
Andreza Thiesen Laureano

  (Docente Titular – Saneamento)

_______________________________
Cristiane Felisbino Silva

  (Representante Docente – Meio Ambiente)

_______________________________
Dalton da Silva

  (Coordenador Saneamento)

_______________________________
Danielie Neves Haskonsen

  (Discenete Titular - Agrimensura)
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_______________________________
Gerson Auge Tybusch
  (Coordenador Edificações)

_______________________________
Giovana Collodetti

(Coordenadora Construção de Edifícios)

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

_______________________________
Leonel Euzébio de Paula Neto

(Docente Titular - Agrimensura)

_______________________________
Luciana Maltez Calçada

(Docente Titular – Engenharia Civil)

_______________________________
Rovane Marcos de França

(Coordenador Agrimensura)

_______________________________
Samuel João da Silveira

(Docente Suplente – Engenharia Civil)
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