
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA

ATA Nº 06/2017 REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO DEPARTAMENTO ACADÊMICO
DE CONSTRUÇÃO CIVIL (DACC) – 22/08/2017.

No dia vinte e dois 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,
Rafael Andrade de Souza, 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:  1) Informes: a) Temer fez um corte brusco aos Institutos Federais, até final
2017, não teremos mais gastos com material permanente, em relação aos materiais de consumo
nós podemos gastar 50% do saldo que tínhamos anteriormente;  b) A substituição da professora
Silvia de Bona Medeiros, entrou em processo de remoção;  c) a Reitoria solicita o preenchimento
de alguns anexos, sobre o horário de atendimento ao público, e para ocorrer a flexibilização se faz
necessário  ter  12  horas  ininterruptas  de  funcionamento,  com  relação  a  isso  precisamos
encaminhar  o  horário  de  funcionamento  tanto  da  secretaria,  como  dos  laboratórios  do
departamento, a questão que ficamos de resolver, é em função do horário em qual a secretaria do
DACC deverá funcionar. Assim o Presidente passa para o segundo ponto de pauta 2) Secretaria
do DACC: A servidora  Carme Rita  Barella  do  Campus IFSC Continente,  venceu a  parte  de
entrevista e tem como previsão de início em nosso campus o dia 30/09/2017, essa servidora deve
entrar  e resolver  em parte a  demanda da secretaria  do departamento,  atendendo a chefia  e
coordenações,  além de atender um curso no registro acadêmico. A proposta é que a mesma
trabalhe no período da manhã das 7:30h as 13:30h, com exceção das terças-feiras, onde ela
trabalhará no período da tarde atendendo assim a demanda das reuniões do departamento e
colegiado do DACC. Após discussões o colegiado do DACC aprova o horário de funcionamento
da secretaria, ficando acordado o atendimento das 7:30h as 21:00h. Passando para o próximo
ponto de pauta  3) Planilha Orçamentária: Com a palavra a Professora Giovana Collodetti, foi
encaminhado  um  e-mail  aos  membros  do  colegiado,  com  o  link  de  acesso  à  planilha,  para
proceder as adições dos itens a serem comprados, juntamente, com um nível de prioridades, o
grupo de discussão de prioridades dos itens incluídos na planilha será entre as pessoas que às
incluíram, bem como essa lista fica no aguardo caso recursos sejam liberados, assim já termos
um previa das necessidades agilizando assim a compra; os itens listados na planilha, a princípio
estão  todos  em  Pregões,  ressaltou  que  a  planilha  será  atendida  por  ordem  de  prioridade,
conforme listado na planilha orçamentária, e pode ser acompanhada por todos. Abrindo assim as
explanações sobre este ponto de pauta. O servidor Rafael Andrade de Souza, pede para registrar
que foi uma pena a perda orçamentária com o corte do Temer, devido a uma falha do colegiado,
pois ficamos deste o início do ano letivo de 2017/1 a definir uma maneira de distribuir o dinheiro,
na questão de o que comprar, ficamos sem o dinheiro, teríamos condição de resolver todos os
problemas, essa verba é algo esperado todo final de ano, em função disso devemos tomar como
lição, para futuras reuniões sejamos mais ágeis nas decisões principalmente nas que envolvem
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orçamento. Após as discussões foi decidido que todos os professores e técnicos, terão acesso à
planilha orçamentária e, ficará a cargo do chefe do departamento, analisar as justificativas e as
prioridades colocadas, decidindo assim o que será comprado, desta forma será enviado um e-mail
para todos avisando que as demandas de equipamentos e materiais deverá ser encaminhado aos
coordenadores de cada curso. Passando assim para o próximo ponto de pauta 4) Solicitação de
Licença  Capacitação  do  Servidor  Rafael  Andrade  de  Souza: o  presidente  discorre  que o
Servidor  Rafael  Andrade  de  Souza  solicita  Licença  Capacitação  para  o  curso  de  Controle
Tecnológico do Concreto, com período de 11/2017 a 01/2018 com uma duração de 03 meses,
passando a palavra para o interessado Servidor Rafael Andrade de Souza que acrescenta que em
relação ao período de licença espera um tratamento igual ao dos docentes, onde quando um
docente  sai,  os  demais  suprem  a  ausência,  em  seu  caso  espera  que  os  professores  que
ministram aulas no Laboratório de Solos e Materiais colaborem preparando suas aulas contando
com a ajuda dos bolsistas, esclarece que o período de licença abrange final do mês de dezembro
e o  mês de janeiro,  período  esse de férias,  sendo assim seriam basicamente  02 meses  de
ausência, uma de suas preocupações é com relação a prensa, pois o único operador é ele, em
contra partida, a Professora Juliana Casali já opera, sendo assim sugere um curso para capacitar
os professores que utilizarão a prensa. Ressalta ainda que não se capacitando esse ano terá uma
perda considerável pois completará em dezembro 10 anos, e no primeiro período de 2017 não
pode fazer por conta da demanda no laboratório. Após discussões o Colegiado do DACC, aprova
sem contestações o Pedido de Licença Capacitação do Servidor Rafael Andrade de Souza, pelo
período de 03 meses, de 11/2017 a 01/2018, Pedindo apenas a colaboração de todos. Próximo
ponto de pauta 5) Regulamento de estágio da Engenharia Civil: com a Palavra a Coordenadora
do Curso de Graduação de Engenharia Civil, Professora Maurília de Almeida Bastos, estamos na
fase final dos alunos em estágio e,  este documento precisa ser  aprovado, pois  já possuímos
alunos cumprindo estágio obrigatório. Na última reunião do colegiado foi envidada minuta para
apreciação e aprovação do colegiado. A Coordenação de Estágio – COEST, ajudará com relação
as vagas de estágio, pois geralmente o aluno que vai buscar a vaga, tanto dentro do IFSC, quanto
fora diretamente nas empresas e etc. Tendo em vista que a minuta do estágio da Engenharia Civil
foi enviada por e-mail, na próxima reunião será discutido e votado. Decidido isso o Presidente
passou para o próximo ponto de pauta 6) Regulamento Didático Pedagógico – RDP: Ocorrida a
Reunião do Colegiado do Campus no dia 10/08/2017, onde foi solicitado o esclarecimento com
relação a reprovação por frequência será por unidade curricular ou por módulo. Em resposta o
Diretor de ensino informa que o RDP não está aprovado oficialmente, entretanto ficou acordado
em unanimidade que o aluno deve possuir  75% de frequência por unidade curricular  e dessa
forma será repassado aos alunos. Sugeriu-se que o Chefe do DACC encaminhe um e-mail para
todos os professores, de forma unificada para orientação dos alunos, pois muitos aina não sabem
como abordar o assunto. Não havendo tempo hábil para o ponto de pauta referente ao Regimento
Interno, o mesmo ficou para a próxima reunião do Colegiado do DACC. 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)
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_______________________________
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)

_______________________________
Rafael Andrade de Souza

(Técnico Administrativo)

_______________________________
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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