ATAS DAS REUNIÕES DA COMISSÃO PARTICIPANTE DA
CHAMADA PÚBLICA PARA AMPLIAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO
PLANO DE OFERTA DE CURSOS E VAGAS - (POCV_B)
RESOLUÇÃO CODIR Nº 07, DE 11 DE AGOSTO DE 2017 - Disponível AQUI
PORTARIA DA DIREÇÃO-GERAL DO CÂMPUS ITAJAÍ N° 115, DE 13 DE SETEMBRO
DE 2017 - Disponível AQUI
A Comissão foi constituída pelos membros:
Presidente: Cássio Aurélio Suski
Coordenadores de
Curso
Alfen Ferreira S. Júnior
Benjamim Teixeira
Elisardo do Prado Porto
Laura Pioli Kremer
Luis Antonio O. Proença
Renata Costella Acauan
Rodrigo O. de M. Gomes
Wilson Valente Junior

Docentes
Clayton Luiz Graciola
Marcelo P. de Oliveira

Técnicos
Administrativos
Dulce Cléa Bradacz
Marina Veloso Esteves

Alunos
Augusto Cesar da Costa
Gabriel Slongo Rocha

Segue abaixo os resumos de cada reunião com as respectivas listas de presença em
anexo.
1ª Reunião - 19.09 às 10h (Local: Sala de reuniões)

O presidente da comissão prof. Cássio apresenta como é organizada a planilha da
POCV_B, informa que 06/10/2017 é o prazo para o envio da proposta conforme
cronograma do Edital da Chamada Pública e, o objetivo da comissão é preencher a
planilha de acordo com os indicadores previstos em edital. Serão realizadas reuniões com
a comunidade acadêmica para sugestões, porém, a tomada de decisão é da comissão.
Após discussões e inserção dos cursos sugeridos por cada área os encaminhamentos
seguiram. Prof. Alfen vai criar a matriz da parte técnica do integrado em Eficiência
Energética até amanhã, 20/09. Cássio vai verificar com a reitoria como deve ser
distribuída a carga horária da unidade curricular de Integração Social do curso EJA em
Informática. Foi discutida a possibilidade de inserir uma graduação em Pedagogia na
modalidade EAD, porém, destacou-se que essa oferta não seria interessante devido a
grande oferta de cursos na região. Porf. Marcelo vai enviar a matriz desse curso para o

prof. Cássio até 22/09. A comissão definiu como data para a reunião com participação da
comunidade acadêmica dia 25/09 às 10h. Prof. Cássio informa que para atendermos as
propostas de novos cursos é necessário ampliação do espaço físico e uma solução é
fazer a divisão das salas de aulas maiores e intensificar o uso dos laboratórios para as
aulas práticas.
2ª Reunião - 19.09 às 13h (Local: Sala de reuniões)

A profa Renata encaminhou para o Cássio os cursos sugeridos pela área, a reunião
seguiu com os encaminhamentos do período matutino com as inserções dos novos
cursos.
3ª Reunião - 25.09 às 10h (Local: Auditório)

No dia vinte e cinco de setembro de dois mil e dezessete, às dez horas reuniram-se no
auditório do IFSC Câmpus Itajaí servidores e alunos para apresentação do trabalho da
comissão da POCV_B (Planilha de Oferta de Cursos e Vagas com o objetivo de participar
do Chamada Pública). O presidente da comissão, Cássio Aurélio Suski fez uma
explanação a respeito do tema e como o trabalho da comissão é realizado. A seguir
apresentou a planilha que foi construída com base em todas as propostas enviadas pelos
servidores.
1ª Simulação - Com todas as proposições de cursos enviadas, seria necessário a
contratação de 86 docentes além do quadro atual.
2ª Simulação - Foram retirados todas as propostas que não contemplam PROEJA e
Formação de Formadores, nesse caso seria necessário a contratação de 56 docentes
além do quadro atual.
3ª Simulação - Reduzindo o número de ofertas PROEJA, seria necessário a contratação
de 28 docentes;
De acordo com o edital da chamada pública, é necessário fechar os cursos PROEJA e
Formação de Formadores em 10% cada. Além disso, podemos participar enviando três
propostas que contemplem os seguintes cenários:
Categoria 1: cenário sem ampliação do quadro de professores previsto no PDI
2015-2019, conforme disposto na coluna F do quadro do Anexo I, com objetivos de:
● i. Corrigir erros de preenchimento da planilha aprovada pelo colegiado do câmpus
em dezembro de 2016;
● ii. Realizar ajustes na oferta aprovada pelo colegiado do câmpus em 2016, desde
que não tragam impacto negativo nos indicadores gerais do IFSC e no limite de
docentes do câmpus estabelecido no POCV vigente. 2.3.2.
Categoria 2: cenário com ampliação do quadro de professores até o piso definido pela
Portaria 246/2016/SETEC/MEC, conforme coluna D do quadro do anexo I; 2.3.3.
Categoria 3: cenário com ampliação do quadro de professores para além do piso definido
pela Portaria 246/2016/SETEC/MEC, conforme coluna D do quadro do anexo I.
Renata destaca que precisamos priorizar o itinerário formativo aumentando a oferta de
cursos PROEJA, tendo em vista que, para atender os requisitos do edital é oferta

prioritária assim como cursos para Formação de Formadores. Cássio informa que existe a
possibilidade de excluir cursos da POCV_A para criar outras ofertas e a necessidade de
informar o que temos de infraestrutura para atender todas as ofertas da POCV_B.
4ª Reunião - 26.09 às 10h (Local: Sala de Reuniões)

Iniciamos as simulações com a inserção dos cursos PROEJA:
1 - PROEJA Pescador Especializado;
2 - FIC ÁREA MECÂNICA;
3 - FIC ÁREA ELÉTRICA;
Nesse quadro seria necessário a contratação de 14 docentes além do quadro atual.
Amanhã faremos a inserção dos cursos para formação de formadores;
5ª Reunião - 27.09 às 9h30 (Local: Sala de Reuniões)

Iniciamos a reunião inserindo os cursos para Formação de Formadores, Cássio entrou em
contato com CERFEAD e informaram que será aberto uma chamada pública para 3
Especializações em EAD, incluímos na planilha dois cursos pois como é ofertado pelo
CERFEAD não são utilizados professores do câmpus; Através de voto entre os 3 cursos
FIC (Análise em Ambientes Aquáticos; Criação de uso de materiais pedagógicos e Física)
Votação
Cássio informa que na semana que vem estará participando de um congresso porém
seguirá com o trabalho via e-mail e fará a divisão dos espaços que é um dos itens do
memorial descritivo para enviar a proposta. Marcelo e Valente farão revisões e
simulações na planilha. Cássio informa que a planilha será fechada na sexta-feira. A partir
de agora o trabalho da comissão é preencher o memorial descritivo e finalizar até 04/10. É
necessário fazer o diagrama de itinerário. Fizemos o Cenário 1 e Cenário 2.

TÉRMINO DAS REUNIÕES E ENVIO DA POCV_B À COMISSÃO CENTRAL

A devolutiva da Comissão Central POCV B com Itajaí foi dia 31/10 das 14 às 17:30h na reitoria

6ª Reunião - 24.11 às 11h (Local: Sala de Reuniões)
Cássio apresenta o diagrama dos cenários 1, 2 e 3 da POCV_B elaborados pela
comissão local. Após análise pela comissão central o resultado foi: Cenário 2
parcialmente aprovado, sendo necessário ajustar a Especialização TIC Aplicação a
Educação aos FICs da área da educação. O Cenário 3 não teve parecer favorável por
conta do número de docentes e devido a oferta do mestrado, pois os docentes envolvidos

não possuem publicação suficiente e doutorado para garantir uma avaliação positiva do
Capes. Assim que a comissão central finalizar as avaliações, Cássio vai encaminhar
algumas informações à comissão local. O prazo para encaminhar as alterações para a
comissão central é 31/03/2018. Cássio informa que vamos aguardar a versão atualizada
da planilha para encaminhar as alterações. Laura afirma que o itinerário formativo deve
ser elaborado de acordo com o eixo tecnológico do câmpus. Cássio diz que a princípio
isso não está sendo considerado. Leonardo demonstra preocupação que a
Internacionalização não está contemplada no POCVB, e a mesma contempla todos os
eixos tecnológicos e contribui com a instituição. Cássio diz que pode ser discutido para
inclusão no cenário 2, porém não foi apenas essa área que ficou fora do cenário e
poderão fazer simulações para verificar a possibilidade de inclusão. Marcelo questiona a
Especialização em Filosofia que não deve ser oferta semestral. Cássio informa que há
necessidade de se manter tal oferta como semestral ou criar uma nova especialização
com oferta anual, sendo que a carga horária docente será a mesma, independente da
opção. Foi acordado que as próximas reuniões serão nas quartas-feiras, no período
matutino.
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