MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA

REGISTRO DE REUNIÃO
Local: IFSC Câmpus Itajaí sala de reuniões DG

Data: 13/06/18

Nome e assinatura dos presentes:
1.Cássio (Chefe DEPE)
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2.Laura
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3.Douglas
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4.Benjamin
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5.Elisardo
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6.Leonardo
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7.Wilson Valente
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8. Durlei

8

9.Débora

9

Pauta:
1.Processo seletivo de docentes substitutos
2.Substituição Chefe DEPE
3.Organização datas e horários dos conselhos de classe por turmas/ cursos
4. Semana de Atividades Pedagógicas e Administrativas (sugestões de temas)
Encaminhamentos:
1. Foi lembrado aos coordenadores responsáveis pelos processos seletivos de
docentes substitutos (contratação de novos substitutos e renovação)os prazos e
procedimentos necessários.
2. Ficou determinado que o Coordenador Elisardo substituirá o chefe DEPE em
seu período de férias (de 02 a 11/07/18).
3. À medida em que foram apresentadas as especificidades de cada curso que
implicariam na organização dos horários, foi organizada uma planilha de
agendamento dos conselhos de classe do final do semestre 2018-1 com o
cronograma por turma/curso distribuído nos dias 05,06,09 e 10/07. Após análise
atenta dos coordenadores de curso e possíveis ajustes necessários acordados entre
todos, conforme enfatizado pelo Chefe de Ensino, a informação deverá ser
repassada aos docentes o quanto antes, a fim de que possam melhor replanejar o
final de semestre letivo.
CAMPUS ITAJAÍ

REITORIA

Rua Tijucas, 55 – Centro

Rua 14 de Julho, 150 – Coqueiros

Itajaí – SC / 88.301-360

Florianópolis – SC / 88.075-010

(47) 3390-1200/ (47) 9627-1474

(48) 3877-9000

www.ifsc.edu.br

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA

4. Com a proximidade dos conselhos finais, foi lembrado que foram traçados
planos de ações de Permanência e Êxito no âmbito do câmpus,mas também de
cada curso, no início do semestre, os quais serão apresentados, avaliados e
redimensionados na Semana de Atividades Pedagógicas e Administrativas (dias 2324/07/18). Mencionada a atividade de apresentação dos planos de ação,
ressaltou-se a necessidade de se planejar em conjunto com os coordenadores as
atividades da referida semana. Foram então elencados temas a serem tratados,
ficando previamente definido que no dia 23 será apresentada a avaliação dos
planos de ação de Permanência e Êxito pelos coordenadores de curso; haverá
socialização de experiências exitosas de práticas de ensino; será destinado um
momento para avaliação das solicitações de transferência de cursos e será
realizada formação sobre o Plano de Estudos Domiciliares. Já no dia 24/07, no
período matutino, haverá planejamento por curso/área e, no período vespertino,
planejamento individual (plano de ensino). Nada mais havendo a tratar, foi
encerrada a reunião.
Observações:
Secretariado por: Débora Magna S.C. de Souza
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