
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA

ATA Nº 07/2017 REUNIÃO DO COLEGIADO DO DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE
CONSTRUÇÃO CIVIL (DACC) – 05/09/2017.

Aos cinco dias do mês de setembro de dois mil e dezessete, às quinze horas e trinta minutos, na
sala  F008G  do  Departamento  Acadêmico  de  Linguagem,  Tecnologia,  Educação  e  Ciência  –
DALTEC no Campus Florianópolis do IF-SC, reuniu-se o Colegiado do Departamento Acadêmico
de Construção Civil – DACC com a presença do Diretor de Ensino Professor Giovani Cavalheiro
Nogueira e dos seguintes membros: Reginaldo Campolino Jaques - presidente, Andreza Thiesen
Laureano, Dalton da Silva, Gerson Auge Tybusch, Giovana Collodetti, João Alberto da C. Ganzo
Fernandez, Jucelio Gonçalves, Juliana Guarda de Albuquerque, Luciana Maltez Calçada, Maurília
de Almeida Bastos, Rafael Andrade de Souza, Rovane Marcos de França, Walter Martin Widmer,
Ramon de Souza Rosa,  Roberto Carlos  Costa e Guilherme Cardoso Hickel.  O presidente do
Colegiado professor  Reginaldo inaugurou a reunião apresentando os pontos de pauta e seus
encaminhamentos: 1) Plano de Oferta de Cursos e Vagas - POCV B – Presença do Diretor de
Ensino, Professor Giovani Cavalheiro Nogueira,  o mesmo iniciou com um breve relato dos
temas discutidos, em reunião anterior a esta, por web conferência: a) relacionado aos cursos no
Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas  -  SIGAA,  neste  foi  possível  avançar
bastante no assunto;  b) treinamento docente, um ambiente de produção, este ainda restrito a
algumas pessoas no campus; c) Cronograma de trabalho, tema bem discutido e chegando-se a
uma decisão que impactará  mais  o  DALTEC,  pois  este  Departamento  será responsável  pelo
cadastramento de todos os cursos integrados. Frente a reunião de hoje, temos a chamada pública
2/2017 da Pró-Reitoria de Ensino - PROEN, que diz respeito ao plano de ofertas de cursos e
vagas POCV B, que em nosso caso estamos defasados em relação tipologia de 3502 docentes,
da portaria do 246 do Ministério da Educação - MEC; hoje somos um campus de categoria 3,
podendo chegar a um limite de 386 docentes, o MEC possui um banco de códigos de vagas, com
um deficit 366 docentes, em decorrência a esse deficit na rede, houve por parte da reitoria uma
divisão de códigos de vaga frente aqueles campus que estão muito longe da tipologia definida
pela portaria 246 do MEC, há a disponibilidade de vagas diretas para o campus chegar no mínimo
de 80% da portaria, podendo elevar o quantitativo; Esse edital possibilita ao campus aumentar os
quantitativos de códigos de vagas, desde que dentro do regime de 2019 à 2024, atendendo os
termos compactos em 2008 frente ao MEC; Sendo 10% Proeja, 20% Formação de Formadores,
50% de Cursos Técnicos e trabalhar os cursos de educação a distância; Em reunião na semana
passada para ver a possibilidade do campus participar dessa oferta, com o intuito de melhorar
nossos  índices,  frente ao  Programa Nacional  de  Integração  da Educação Profissional  com a
Educação Básica na Modalidade de Jovens e Adultos - PROEJA e Formação de Formadores,
pode-se mexer em alguns cursos com grande índice de evasões, como  é o caso da meteorologia
no período vespertino, após muitas discussões  tem-se as propostas de alguns departamentos e,
por conta disso, estudos serão feitos para ver a necessidade de recursos humanos, infraestrutura
e assim por diante; sendo pactuado da seguinte forma: Departamento Acadêmico de Eletrotécnica
- DAE: não vai apresentar proposta, não tem interesse. Departamento Acadêmico de Eletrônica -
DAELN:  não vai  apresentar  proposta,  não tem interesse.  Departamento Acadêmico de Metal-
Mecânica - DAMM: Vai participar, tem interesse, modificando uma oferta, acabando com mecânica
vespertino para ofertar mecatrônica durante esse período, Departamento acadêmico de Saúde e
Serviços - DASS: Vai realizar uma análise na Mídia da Educação via Formação de Formadores,
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sem  fomento,  para  ser  um  curso  regular,  DALTEC:  Irá  ofertar  licenciatura  em  Educação
Profissional e Tecnológica – EPT, onde poderia abarcar todos os cursos de graduação do campus,
como uma opção para o fornecimento de uma licenciatura em bacharelado, DACC: a princípio não
possui interesse; À Constar que os novos professores necessitam ter licenciatura em EPT, os
antigos precisam ter licenciatura, o professor que tiver 10 (dez) anos de docência, poderá solicitar
por competência. A Professora Andreza Thiesen Laureano lembra que em 2015, foi enviado um e-
mail para todos, falando que os professores atuais precisam ter licenciatura, os que não possuem
precisam providenciar até 2020, entretanto muitos não estão ciente disso com tanta clareza os
que possuem 10 anos de docência ensino profissionalizantes, não precisarão e caso até 2020 não
tiver  o  tempo  estipulado,  terão  que  fazer  a  licenciatura; 2)  Padronização  de  Trabalhos
Acadêmicos  –  Assessoria  de  Português  –  Participação  professora  do  DALTEC   -  a
Professora Vivian Bueno Cardoso, assessoria de Português do DALTEC, solicita ajuda de todos
os  professores  para  a  elaboração  de  uma  padronização  de  trabalhos  acadêmicos  e  seu
armazenamento, que ficará disponível para todos os professores e alunos e especialmente para
professores  que  administram  a  disciplina  de  comunicação  e  metodologia.  Em  função  disso
necessita saber qual o tipo de documento utilizada tanto na modalidade escrita como na oral, seja
relatório, resumo, artigo científico, paper, dentre outros; muitos professores chegam no IFSC e,
não sabem o que ministrar para o aluno, essa padronização tem como objetivo ajudar o professor,
assim como o aluno; os tipos de textos trabalhados devem ser encaminhados para o coordenador,
que por sua vez repassará para Cláudia R. Silveira; 3) Minuta do regulamento de estágio da
Engenharia Civil: a Professora Maurília de Almeida Bastos Coordenadora do Curso Superior em
Engenharia  Civil  encaminhou  na  reunião  passada  a  minuta  do  regulamento  de  estágio  da
Engenharia Civil para análise e sugestões, em uma breve introdução, o aluno sempre vai buscar o
estágio e entrar em contato com a Coordenação de Estágio – COEST, onde buscará o modelo de
estágio  e  trará  à  coordenação  de  Engenharia  Civil,  que  analisará  o  mesmo;  para  o  estágio
obrigatório o aluno, necessita ter completado no mínimo uma carga horária de 2120 horas/aulas,
para  posterior  iniciar  os  estágios,  cada  aluno  terá  seu  orientador  e  supervisor.  A professora
Luciana Maltez Calçada completou que no curso de Engenharia Civil, possui o estágio curricular,
sendo obrigatório ou não, o estágio faz parte e o curso terá acompanhar, ou seja, o aluno de
Engenharia Civil também passa pela avaliação dentro do curso, para averiguar a pertinência do
estágio ao curso;  Após feitas as discussões o colegiado do DACC aprovou o regulamento de
estágio sem contestações. Professora Maurília informa que no dia 19/09/2017 ocorrerá reunião
extraordinária para aprovação da minuta do Trabalho de Conclusão de Curso - TCC do Curso
Superior de Engenharia Civil, esta será encaminhada por e-mail para ser analisado. A próxima
pauta seria sobre a revisão do  Regimento Interno,  entretanto a mesma foi transferida para a
próxima  reunião;  4)  Informes:  O professor  Reginaldo  Campolino  Jaques  informa  a)  que  dia
12/09/2017, haverá reunião do DACC, e serão abordados alguns temas importantes, além da
confraternização em função da aposentadoria do Professor Carlos Hermann; b) Em referência a
empresa  de  ar-condicionado,  no  primeiro  momento  a  mesma  não  estava  legalizada  junto  a
Receita Federal, por esse motivo o empenho não foi efetuado, entretanto agora com a efetuação
do empenho aguardamos a manifestação da empresa dentro do prazo previsto. c) Outro ponto a
ser explanado é o caso delicado do servidor Romário, que está com problemas de saúde, pediu
licença  e  não  retornou  das  férias  de  julho,  neste  período  estava  agendado  a  limpeza  do
laboratório de solos e tecnologia dos materiais. Na sexta-feira – 01/09/2017, em reunião com o
Diretor de Ensino, professor Giovanni, a Diretora do Campus, Andrea e a Psicóloga, foi repassado
a seguinte informação, o servidor passou pelo Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do
Servidor - SIASS, onde recebeu um parecer para não retornar mais para o local de trabalho, com
essa informação foi solicitado a vaga para a Diretora Andrea, onde a mesma disse que não teria
como e que será solicitado o retorno do servidor  a seu local  de trabalho  pela direção.  Após
discussões e deliberações tem-se o seguinte encaminhamento:  Os membros do colegiado do
DACC,  solicitam  a  direção  que  transfira  os  servidores  para  suas  devidas  funções,  com  a
possibilidade de troca do Servidor Romário (técnico em Edificações) pelo servidor Murilo (técnico
em Laboratório)  de acordo com suas respectivas vagas,  para resolver  esse problema o mais
rápido  possível,  uma  vez  que  a  direção  deveria  priorizar  o  ensino,  e  não  uma  questão
administrativa.  Nada a  mais  havendo a  tratar  o  Chefe  do Departamento  da  Construção Civil
encerrou a reunião da qual eu, Roberto Carlos Costa lavrei a presente ata.
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______________________

Roberto Carlos Costa
(Discente Titular - Edificações)

______________________

Reginaldo Capolino Jaques
(Chefe DACC)

______________________

Andreza Thiesen Laureano
(Docente Titular – Saneamento)

______________________

Dalton da Silva
(Coordenador Saneamento)

______________________

Gerson Auge Tybusch
(Coordenador Edificações)

______________________

Giovana Collodetti
(Coordenadora Construção Edifícios)

______________________

Giovane Cavalheiro Nogueira
(Convidado – Diretor de Ensino)

______________________

Guilherme Cardoso Hickel
(Discente Suplente – Eng. Civil)

______________________

João Alberto da C Ganzo Fernandez
(Docente Suplente – CST – Construção de Edifícios)

______________________

Jucélio Gonçalves
(Docente Titular – Edificações)

______________________
Juliana Guarda de Albuquerque
(Docente Titular - CST Construção de Edifícios)

______________________

Luciana Maltez Calçada
(Docente Titular – Engenharia Civil)

______________________

Maurília de Almeida Bastos
(Coordenadora Eng. Civil)

______________________

Rafael Andrade de Souza
(Técnico Administrativo)

______________________

Ramon de Souza Rosa
(Discente Titular - Eng. Civil)

______________________
Rovane Marcos de França

(Coordenador Agrimensura)

______________________
Vivian Bueno Cardoso

(Convidada – Assessoria Português DALTEC)

______________________
Walter Martins Widmer
(Coordenador Meio Ambiente)
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