
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA

ATA Nº 05/2017 REUNIÃO DO COLEGIADO DO DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE
CONSTRUÇÃO CIVIL (DACC) – 01/08/2017.

No dia primeiro do mês de agosto de dois mil e dezessete, às quinze horas e trinta minutos, na
sala B012 do Departamento  Acadêmico de Metal-Mecânica  –  DAMM,  no Instituto Federal  de
Santa Catarina – IFSC, Campus Florianópolis, reuniu-se o Colegiado do Departamento Acadêmico
de Construção Civil  – DACC, com a presença dos seguintes membros:  Reginaldo Campolino
Jaques – presidente,  Andreza Thiesen Laureano, Cristiane Felisbino,  Dalton da Silva,  Danielle
Neves  Haskosen,  Gerson  Auge  Tybusch,  Giovana  Collodetti,  João  Alberto  da  C.  Ganzo
Fernandez,  Jucélio  Gonçalves,  Juliana  Guarda  de  Albuquerque,  Maurília  de  Almeida  Bastos,
Ramon de Souza, Roberto Carlos Costa, Rovane Marcos de França, Samuel João da Silveira e
Walter  Martin  Widmer.  O  Presidente  do  Colegiado,  professor  Reginaldo  Campolino  Jaques
inaugurou a reunião apresentando os  pontos de pauta  e seus  encaminhamentos,  bem como
incluiu os pontos pendentes da reunião passada:  a) Regimento Interno, sugeriu-se o repasse
desse ponto para a próxima reunião, sendo aprovado pelos membros do colegiado;  b) Divisão
Orçamentária –  Lista  de  consumo  de  material  permanente,  será  de  responsabilidade  dos
coordenadores de cursos, através de uma planilha compartilhada no sistema em que a professora
Giovana  Collodetti  receberá  as  demandas.  Para  ver  se  há  disponibilidade  do  material  e/ou
equipamento desejado,  a busca é feita em pregões com Sistema de Registo de Preços, para
realizar  a  busca,  o  servidor,  deverá  acessar  o  site:  www.sipac.ifsc.edu.br,  na  aba  Atas
Vigentes/Atas e, buscar o material desejado, tendo cuidado com a data de vigência das atas, pois
se faz necessário um tempo mínimo, para o trâmite do pedido. Para otimizar será elaborado duas
listas,  onde uma contempla os itens de consumo imediato e neste caso deve-se buscar  nos
pregões, conforme informado anteriormente, e a outra lista será de anseios de compra, ou seja
necessitam de programação para liberação de compra. Com isso a Planilha Orçamentária será
transferida para discussão, posterior  a discussão do Regimento Interno;  c)  Data da próxima
reunião, que  estava  aprazada  para  o  dia  08/08/2017  excepcionalmente  passará  para  o  dia
22/08/2017, os membros do colegiado aprovaram a alteração. Sendo assim o Presidente inicia os
pontos de pauta da presente reunião 1) Informes: a) o servidor Romário da Silva Araújo, técnico
que atua no Laboratório, está afastado por motivos de saúde até o dia 10/08/2017, o mesmo não
deseja retornar para a sua função no Laboratório;  b) o auditório do Campus Florianópolis, está
recebendo muitas solicitações para eventos externos, contudo foi solicitado a todos os Chefes de
Departamentos  do Campus,  que encaminhem suas  demandas do semestre 2017/2  até o dia
02/08/2017; c) Proposta de edital do Plano de Oferta de Cursos e Vagas B - POCV B que será
lançada. No Campus hoje, temos alguns problemas em decorrência da Lei que Criou os Institutos,
o POCV B pode ser uma opção para compactuarmos os termos acordados com o Ministério da
Educação – MEC. d) concluindo o Chefe do DACC lembra a todos que dia 07/08/2017 é o último
prazo para assinar a Insalubridade. Após explanação, passou-se para o próximo ponto de pauta 2)
Regulamento Didático Pedagógico – RDP, o Presidente do colegiado do DACC, informou de dia
10/08/2017 ocorrerá a reunião do Colegiado do Campus; Referente ao problema de faltas ocorrido
no  final  do  semestre,  será  orientado  aos  professores  a  avisar  aos  alunos  que  as  faltas  do
semestre 2017/2 será contado por unidade curricular, com uma frequência mínima de 75%, assim
devemos evitar  futuros  problemas.  Após  considerações  dos  membros,  seguem sugestões  de
encaminhamento: adequação dos novos Projetos Pedagógicos dos Cursos – PPCs de acordo
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com o novo RDP que ainda não é oficial, fazer as revisões dos Projetos Pedagógicos dos Cursos -
PPCs com o RDP, aprovado em todos os colegiados, que infelizmente não é o que acontece,
entretanto é uma recomendação da Diretoria de Ensino – DIREN para ser feito as alterações no
PPC enquanto  está  sendo finalizado no RDP.  Com isso  encerra-se esse ponto  e  inicia-se  o
próximo ponto de pauta,  3) Secretaria do Departamento Acadêmico de Construção Civil  –
DACC, O presidente informou que o servidor Geraldo José Leal recebeu um convite do Registro
Geral, sendo assim gostaria de sair do nosso departamento; precisa ser definido um horário de
funcionamento da secretaria do DACC; A Servidora Sarita Locks de Souza passou em concurso
da UFSC e sairá do Departamento;  Se faz necessário um treinamento para os servidores da
secretaria,  para  minimizar  demandas  para  os  coordenadores  e  também  para  o  chefe  do
departamento. Após discussões de pauta, sugeriu-se: que o funcionamento da secretaria deveria
ser as 9:00h as 21:00h, para conseguir  atender todos os intervalos de aulas,  e que todos os
professores  do  DACC,  deveriam  ter  a  chave  da  sala  de  apoio  para  evitar  o  problema,  da
necessidade  de  alguém  precisar  abrir  a  sala  durante  a  manhã  e  fechar  no  final  das  aulas
noturnas. Nada  a  mais  havendo  a  tratar  o  Presidente  do  Colegiado  do  Departamento  da
Construção Civil, Reginaldo Campolino Jaques, encerrou a reunião as 17:30h 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

  (Representante Docente – Meio Ambiente)

_______________________________
Dalton da Silva

  (Coordenador Saneamento)

_______________________________
Danielle 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)

______________________________
Jucélio Gonçalves

(Representante Docente - Edificações)

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

_______________________________
Maurília de Almeida Bastos

(Coordenadora Engenharia Civil)
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_______________________________
Ramon de Souza Rosa

(Discente Titular – Engenharia Civil)

_______________________________
Rovane Marcos de França

(Coordenador Agrimensura)

_______________________________
Samuel João da Silveira

(Docente Suplente – Engenharia Civil)

_______________________________
Walter Martin Widmer
(Coordenador Meio Ambiente)
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