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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
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ATA Nº 08/2017 REUNIÃO DO COLEGIADO DO DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE
CONSTRUÇÃO CIVIL (DACC) – 03/10/2017.

No terceiro dia do mês de outubro de dois mil e dezessete, às quinze horas e trinta minutos, na
sala B012 do Departamento Acadêmico de Metal Mecânica  – DAMM no Campus Florianópolis do
IF-SC, 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, 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, Walter Martin Widmer e
Roberto Carlos Costa. O presidente do Colegiado professor Reginaldo Campolino Jaques, iniciou
a  reunião  passando  os  pontos  de  pauta  e  seus  respectivos  encaminhamentos  inicialmente
passando a palavra a coordenadora do curso de Engenharia Civil, professora Maurília de Almeida
Bastos para explanar o primeiro ponto de pauta: 1) Regulamento do Trabalho de Conclusão de
Curso (TCC) do Curso de Engenharia Civil –   com o auxilio da professora responsável pela
execução Regulamento do TCC, professora Luciana Maltez Calçada, onde esta explana: foram
analisadas  as  sugestões,  ponderamentos  com  a  concordâncias  dos  membros,  em  reunião
anterior, onde todos os pontos foram revistos minuciosamente, foi retirado o “Plano de Trabalho”,
e em substituição foi incluído o apêndice “Itens que devem constar no Projeto de TCC”, uma vez
que o Projeto não tem diretrizes de regulamentação do Campus. Sendo assim a Estrutura mínima
que deve constar no TCC se estruturou com seguintes apêndices: Resumo, Palavras Chaves,
Introdução, Justificativa, Objetivo, Metodologia, Infraestrutura Necessária (apontar o necessário
para  viabilidade  de  execução),  Resultados  Esperados  (importância  do  projeto,  impactos  e
resultados), Cronograma e Referências. Após longa discussão, abriu-se votação, primeiramente
sobre o apêndice Resumo: onde restou mantida, pois para nomear a banca se faz necessário a
leitura do resumo. Na sequência a Votação com relação ao apêndice Resultados Esperados, onde
foi excluído da estrutura mínima, passando a importância do projeto e os impactos, absorvidos na
justificativa e objetivos. Dando sequência ao Regulamento a professora Luciana segue com os
ponderamentos  esclarecendo que foi incluí como apêndice 1, quadro para assinaturas na frente e
no final  quadro  de justificativa,  em casos  de necessidades e/ou trocas  de orientadores,  com
anuência da coordenação. E com Relação a questão de Reprovação foram dois artigos sendo o
primeiro  com relação  a  reprovação  por  falta  no  local  e  hora  de apresentação do TCC,  sem
justificativa aprovada pelo colegiado,  e o segundo artigo com relação a entrega do TCC com
atraso, onde será descontado um (01) ponto da nota por dia de atraso. Por fim foram incluídos
além do  termo de  requerimento  (TCC1  ou  TCC2),  este  solicitado  na  matrícula,  o  Termo de
Quitação de Atividade de Laboratório com anuência do Coordenador do laboratório. Para concluir
o ponto de paula o Texto foi aprovado com ressalva para alterações dos Apêndices, a troca do
nome Metodologia para Método e com posterior agendamento de reunião com os orientadores
para repassar da Estrutura Mínima do Trabalho de Conclusão de Curso do curso de Engenharia
Civil.  Posterior  o  regulamento  seguirá  para  publicação no site  e  repasse aos  orientandos.  O
presidente passa para o segundo ponto de pauta  2) Sorteio como forma de Ingresso, ponto
levantado pela professora Cristiane Felisbino, a qual fez jus a palavra, trouxe o assunto porque
leciona em duas turmas de ingresso por sorteio, nos cursos de Meio Ambiente e Saneamento, e
encontra dificuldade de lecionar a disciplina técnica, tendo em vista a reportação dos alunos, onde
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não recordam ou não possuem os conhecimentos básicos mínimos, refletindo nas notas com
variação de zero a um, em 99% dos alunos. Apos explanações e ponderamentos, foi sugerido
pelos  coordenadores  dos  Cursos  Técnico  em  Meio  Ambiente,  Edificações  e  Saneamento,
professores Walter, Gerson e Dalton sucessivamente, junto a Chefia do DACC o envio de um
documento para a direção com o intuito de formalizar a real situação, para que essa repasse a
Reitoria,  após da finalização do primeiro semestre e com o resultado da avaliação semestral,
elaborar uma planilha com os números para base de discussão com mais propriedades para um
comparativo,  relatando  as  matérias  com  dificuldades,  a  planilha  contemplará  números  de
ingressos,  evasão, rendimentos, e se possível motivos da evasão analisadas pelos diários de
classe, contendo também sugestões, de retornar ao processo seletivo ou solicitar ao DALTEC –
Departamento Acadêmico de Linguagem, Tecnologia, Educação e Ciência, aulas de reforço, sem
esquecer o Padrão de excelência do IFSC pois,  manter o padrão de excelência é primordial.
Presidente passou para o próximo ponto de pauta 3) Vaga de Técnico do Laboratório de Solos
e Tecnologia dos Materiais do DACC, conforme reunião extraordinária do colegiado, com os
usuários  do  Laboratório  de  Solos  e  Tecnologia  de  materiais  e  com  presença  da  Diretora,
explanou-se a situação do servidor que está afastado por problemas de saúde e que não pretende
retornar ao local de trabalho, bem como a necessidade da vaga de Técnico de Laboratório de
Solos e Tecnologia dos Materiais,  cintado inclusive algumas soluções que no momento foram
inviáveis, entretanto foi agendado uma reunião com a Reitoria no dia 25/10/2017 para tratar esse
assunto,  pretendemos  apresentar  todos  os  trabalhos  realizados  pelo  Técnico  de  Laboratório,
desta forma, com um embasamento sólido e criterioso possamos demonstrar a necessidade da
vaga, uma vez que nossa demanda não suporta apenas um Técnico de Laboratório. 4) Informes:
o professor Walter  pediu a palavra rapidamente para repassar um informe do Curso de Meio
Ambiente, o curso foi procurado pela vereadora Maria da Graça, defensora da causa dos animais,
a mesma está promovendo a “Semana da Virada Animal”, com pessoas interessadas no “bem-
estar”  animal,  desta forma o curso de Meio Ambiente e o IFSC, formalizam o convite para a
próxima  semana,  sexta-feira  dia  06/10/2017  as  14:00h,  no  auditório  do  Campus,  para  uma
palestra com uma Advogada especializada em direito dos animais, com assuntos como: o que
prevê a Legislação Brasileira em relação aos maus tratos dos animais, principalmente os animais
urbanos. O convite é aberto a todos os alunos, onde através dos coordenadores presentes sejam
repassados aos professores e alunos do período vespertino, que julgarem pertinente comparecer
a palestra, professor Walter encerra o convite informando que aguarda a todos na palestra. Antes
de encerrar  a  reunião o  presidente,  chefe  do DACC,  professor  Reginaldo  Campolino  Jaques
informa que as portas do Departamento estão sempre abertas, para que todos tenham acesso à
chefia, de forma clara e direta para evitar rumores indesejáveis, que só servem para denegrir a
imagem do Departamento, todos tem liberdade de chegar na chefia, conversar, relatar, discutir os
assuntos relacionados ao Departamento, é com união e clareza que o departamento se fortalece.
Sem tempo hábil para o ponto de pauta que se refere ao Regimento Interno, esse será abordado
em reunião futura. Nada mais havendo a tratar o Chefe do Departamento da Construção Civil
encerrou a reunião, da qual eu, Roberto Carlos Costa lavrei a presente ata.

______________________

Roberto Carlos Costa
(Discente Titular - Edificações)

______________________

Reginaldo Campolino Jaques
(Chefe DACC)

______________________

Andreza Thiesen Laureano
(Docente Titular – Saneamento)

______________________

Cristiane Felisbino
(Docente Titular – Meio Ambiente)

______________________

Dalton da Silva
(Coordenador Saneamento)

______________________

Gerson Auge Tybusch
(Coordenador Edificações)
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______________________

Giovana Collodetti
(Coordenadora Construção Edifícios)

______________________

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)

______________________
Walter Martins Widmer
(Coordenador Meio Ambiente)
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