
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA

ATA  REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DO DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE
CONSTRUÇÃO CIVIL (DACC) – 28/09/2017.

No vigésimo oitavo dia do mês de setembro de dois mil  e dezessete,  às treze horas e trinta
minutos,  na sala H303 do Departamento Acadêmico de Construção Civil  – DACC 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,
Andrea Murillo Betioli, Gerson Auge Tybusch, Giovana Collodetti,  Guilherme Cardoso Hickel, João
Alberto da C. Ganzo Fernandez,  Luciana Maltez Calçada, Maurília de Almeida Bastos,  Rafael
Andrade  de  Souza,  Ramon  de  Souza  Rosa,  Walter  Martin  Widmer,  Roberto  Carlos  Costa,
Convidados:  Alexandre  Lima de Oliveira,  Fabio  Krueger  da  Silva,  Fernando  Luiz  Vieira,  José
Antônio  Bourscheid,  Juliana  Bonacorso  Dorneles,  Larissa  Aló  Pinto  Brito,  Lucas  Bastianelo
Scremin, Sabrina Mees, Sérgio Parizotto Filho, Uaçaí Vaz Lorenzetti. O presidente do Colegiado
professor  Reginaldo Campolino  Jaques,  iniciou a reunião extraordinária passando o ponto de
pauta e seu encaminhamento: 1) Informes sobre o Técnico de Edificações do Laboratório de
Solos e Tecnologia de Materiais (afastamento devido ao laudo do Sistema Integrado de
Atenção à Saúde do Servidor – SIASS) resumidamente o presidente informou que a reunião foi
solicitada pelo Colegiado do DACC, em 05/09/2017, para tratar exclusivamente da  necessidade
de mais um Técnico de Laboratório para o Laboratório de Solos e Tecnologia de Materiais, tendo
em vista a situação delicada do servidor Ronaldo da Silva Araújo, já foram realizadas reuniões
com o Diretor de Ensino, professor Giovanni, com a Diretora do Campos Andréa e a Psicóloga, e
conforme o parecer do SIASS, o servidor não deve retornar ao local/setor de trabalho, diante
dessa situação, necessita-se de resolução onde foi solicitada essa reunião extraordinária, com a
presença da Diretora Geral do Campus, Andrea Andujar, para que essa nos auxilie nessa questão.
Passando assim a palavra a Diretora, a qual explana que infelizmente as coisas não acontecem
como se deseja, que seria ótimo que o servidor contratado permanecesse em sua área, mais
alguns  empecilhos  acontecem  e  alguns  remanejamentos  se  fazem  necessários,  existem  02
estudos  com comissões  retiradas  do  Conselho  de Gestão,  sendo  um referente  aos  espaços
físicos institucionais para um melhor aproveitamento destes, para contextualizar citou a precisão
de  um  espaço  para  os  professores,  bem  como  um  espaço  para  os  alunos,  de  estudo  e
convivência, onde já se tem projetos; o segundo estudo trata das atribuições dos servidores nos
departamentos, para ter uma visão genérica da instituição e resolver problemas como o nosso.
Essa situação já aconteceu em outros departamento, e é visível a importância desse profissional
no DACC. No caso do servidor Romário existe o Laudo do SIASS com solicitação que o mesmo
seja “realocado” em outro setor, mesmo com esse prognóstico foi conversado com o servidor,
como forma de tentativa,  para que o mesmo retorne ao setor,  onde após nova avaliação do
SIASS, este informou que realmente não tem como retornar ao setor. O Laudo do SIASS não é
questionável,  mais sim acatado, porém não é definitivo,  ou seja pode ser que daqui uns seis
meses o servidor seja reavaliado com possibilidade  de retorno com algumas adaptações por
parte  de  todos,  conforme  repassado  para  o  Chefe  do  departamento,  Reginaldo  Campolino
Jaques. No momento o DACC, não possui código de vaga, uma vez que o servidor Romário está
afastado  para  tratamento,  somente  após  a  liberação  do  SIASS  ele  poderá  retornar  ou  ser
realocado. Outra forma de tentativa é chamar a Diretora Executiva, Silvana, pois a gestão de
pessoas é direcionado a ela, para uma  nova conversa, apresentando o documento elaborado
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pelo  Departamento,  que  por  sinal  está  muito  bem  elaborado,  buscando  uma  sensibilização,
informando que já temos conhecimento que não possuímos código de vagas no momento, as
tentativas  sempre  são  válidas,  quem  sabe  solicitar  uma  vaga  para  substituto,  mesmo  que
temporário.  Enquanto não se encontra  uma solução:  o  Técnico Rafael  está  atuando com 02
bolsistas e uma vaga a ser preenchida, a Diretora levantou a questão de como o Rafael dava
conta  antes  quando  também  tinha  o  cargo  de  Chefia,  foi  esclarecido  que  a  demanda  do
laboratório aumentou consideravelmente, nosso laboratório é muito bem equipado, melhor que da
Universidade Federal  de Santa Catariana – UFSC,  e com isso agregou a chegada de novos
professores, aumentando as pesquisas, uma melhor preparação das turmas de graduação, os
Trabalhos de Conclusão de Curso – TCC’s. Entrou-se no mérito dos motivos do afastamento, e a
diretora lembrou que o intuito da reunião é a vaga e não o afastamento por motivo de saúde.
Rafael  pediu  a  palavra  onde  expôs  os  seguintes  pontos,  no  período  em  que  atuava  como
coordenador e técnico, deu conta de tudo por determinação, trabalhou durante os três turnos para
manter a excelência, na época não existia uma liberação para segunda vaga, se virou como pode
para  cumprir  e  honrar  seus  compromissos,  com relação  a  avaliação  do servidor  Romário,  a
avaliação foi elaborada juntamente com a Letícia, psicóloga, por isso não foi uma avaliação tão
concisa, outro ponto é que agora a situação é outra o Servidor Rafael está no limite, onde não
exclui  a necessidade de afastamento por  saúde,  tendo em vista a sobrecarga de trabalho,  a
Diretora retomou a palavra falando que tem ciência de todos os fatos,  porém não tem como
resolver  sem a  liberação  do  código  de  vaga,  entretanto  sugere  a  conversa  com  a  Diretora
Executiva  Silvana,  e  outra  sugestão  que  surgiu  foi  contar  com  ajuda  dos  departamentos,
Departamento Acadêmico de Eletrotécnica - DAE, Departamento Acadêmico de Metal-Mecânica -
DAMM e Departamento Acadêmico de Eletrônica - DAEL, que possuem técnico em laboratório, e
sugerir, colaborador técnico até que haja a resolução da situação do servidor, com a liberação ou
não do código de vaga. Abriu-se aos demais participantes para que coloquem suas sugestões,
pois a mesma também está na reunião para ouvir. Onde surgiu a pergunta sobre qual a implicação
dos  atestados  no  estágio  probatório,  pois  como  o  servidor  afastado  será  avaliado  pelo
Departamento se não está trabalhando no departamento, em resposta a diretora informa que o
afastamento de saúde dele é para não retornar ao setor, onde não implica em nada no estágio,
pois ninguém está livre dessa situação, doença é algo inevitável e quando houver avaliação, o
mesmo  será  avaliado  no  local  de  atuação.   Outra  preocupação  é  com  relação  ao
desenvolvimentos  das  pesquisas,  pois  foi  assumido  um  compromisso  de  cumprir  um
planejamento, com o recebimento de bolsa, e se essa problemática do laboratório, com a falta do
Técnico, implicaria nesse planejamento. Em resposta a diretora informa com o aval do professor
Alexandre Lima de Oliveira, Coordenador do Laboratório, que um bolsista com treinamento, pode
auxiliar na demanda das pesquisas, sem contar que a colaboração de todos nesse período é
muito importante e de extrema necessidade. Na sequência indagou-se qual o motivo que gerou o
afastamento de saúde, foi problema com o local de trabalho, com os produtos no local de trabalho,
sobrecarga  de  trabalho  ou  problema  de  relacionamento.  A Diretora  disse  que  como gestora
algumas informações são antiéticas para serem abordadas, mais que pode dizer que foi, conforme
o servidor mesmo falou, um pouco de tudo a demanda de trabalho, o relacionamento, e também
por alguma falha dele devido a acumulo de informações, em um “misto” de tudo gerando uma
possível patologia que resulta no afastamento. Outra questão levantada foi o caso do Engenheiro
da  INFRAERO,  conforme  informação  da  Aline  a  partir  de  fevereiro  do  próximo  ano  estará
disponibilizado.  A  presença  da  Diretora  na  reunião  serviu  para  esclarecimentos  e  para
levantamento de algumas possibilidades de resolução da situação em questão, dando origem aos
seguintes encaminhamentos:  1) Reflexos para uma segunda avaliação do estágio probatório do
servidor;  2) Apresentar  a  necessidade  de  vagas  em  reunião  do  Colegiado  com a  Reitora  e
Direção;  3)  Anterior  a reunião com a Reitora agendar  uma reunião para afinar o assunto;  4)
Colaboração Técnica de outro Departamento; 5) Colaboração dos professores e alunos; 6) Vagas
da INFRAERO – Técnico em Edificações ou Engenheiro, com prioridade para o DACC. 7) Enviar
Relatório para todos os professores e para Diretora.  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.

______________________

Andreza Thiesen Laureano
(Docente Titular – Saneamento)

______________________

Maurília de Almeida Bastos
(Coordenadora Eng. Civil)
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______________________

Gerson Auge Tybusch
(Coordenador Edificações)

______________________

Rafael Andrade de Souza
(Técnico Administrativo)

______________________

Giovana Collodetti
(Coordenadora Construção Edifícios)

______________________

Ramon de Souza Rosa
(Discente Titular – Engenharia Civil)

______________________

Giovana Collodetti
(Coordenadora Construção Edifícios)

______________________

Reginaldo Campolino Jaques
(Chefe do DACC)

______________________

Guilherme Cardoso Hickel
(Discente Suplente – Engenharia Civil)

______________________
Roberto Carlos Costa
(Discente Titular – Edificações)

______________________

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

______________________

Walter Martins Widmer
(Coordenador Meio Ambiente)

______________________

Luciana Maltez Calçada
(Docente Titular – Engenharia Civil)

______________________
José Antonio Bourscheid

(Docente - Convidado)

______________________

Uaçaí Vas Lorenzetti
(Docente - Convidada)

______________________

Larissa Aló Pinto Brito
(Bolsista – Discente - Convidada)

______________________

Sabrina Mees
(Bolsista – Discente - Convidada)

______________________

Lucas Bastianelo Scremin
(Docente - Convidado)

______________________

Fernando Luiz Vieira
(Discente - convidado)

______________________

Alexandre Lima de Oliveira
(Docente - Convidado)

______________________

Juliana Bonacorso Dorneles
(Coordenadora Infraestrutura)

______________________

Fábio Krueger da Silva
(Docente - Convidado)

______________________
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______________________

Sérgio Parizotto Filho
(Docente - Convidado)
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