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POCV 2017 - Comissão local 
● Jacson Rodrigo Dreher (Diretor de Ensino, Pesquisa e 

Extensão) 

● Marcelo Tavares Garcia (Direção de Assuntos Estudantis) 

● Matheus Leitzke Pinto (representante curso Técnico em 

Eletroeletrônica); 

● Adriano Larentes da Silva (representante curso Técnico 

em Informática) 

● Fernando Rosseto Gallego Campos (representante Nead) 

● Luciane Cechin Mario (representante curso Técnico em 

Eletromecânica) 

● Marli Teresinha Bau (representante curso Técnico em 

Mecânica) 

● Leandro Chies(representante curso Eng. em Controle e 

Automação) 

● Cristiano Kulman (representante da Pesquisa e Pós-

graduação) 

● Nicole Salomoni Picoli (representante Relações Externas) 

● Tatieli Elenice Lui (representante Extensão) 



REVISÃO DA POCV 2017 

● Objetivos: 

– Definir o curso técnico a implantar em 

2018/1 a partir da POCV 2016; 

– Construção de uma nova POCV 

considerando o número de vagas de 

acordo com o modelo da SETEC 

(Portaria 246/2016/SETEC ) que prevê 

366 vagas além das 1444 atuais; 

– Aguardamos diretrizes para as novas 

vagas; 

 



● Aprovação da POCV 2016 pelo 

colegiado do Campus em 21/12/2016; 

● Término do semestre em final de 

fevereiro e reinício das aulas em 

março; 

● 1º reunião da comissão local em 04 de 

abril; 

 

REVISÃO DA POCV 2017 



REVISÃO DA POCV 2017 
● Reunião da Comissão em 04 de abril; 

– Definição entre Técnico em Segurança no 

Trabalho ou Mecatrônica; 

– Critérios: 

● Corpo docente e Infraestrutura; 

● Oferta por outras instituições -  Sistema 

Nacional de Informações da Educação 

Profissional e Tecnológica - SISTEC; 

● Perfil da região - Relação Anual de Informações 

Sociais – RAIS; 

● Vagas de emprego – Cadastro Geral de 

Empregados e Desempregados - CAGED 

● Previsão de reunião ampliada para 

deliberação em 20 de maio; 

 



REVISÃO DA POCV 2017 

● CODIR 08 de maio: apresenta 

ampliação do número de vagas e 

propostas de etapas para definição 

das mesmas – ainda sem definições 

claras (https://youtu.be/lIondoG9OQc?t=5349 a partir de 

01:29:00); 

● Possibilidades de vagas imediatas – 

poderia alterar nossa POCV 2016; 

● CODIR 29 de maio: definições mais 

claras sobre a distribuição das novas 

vagas (https://youtu.be/__tZR3yj4cA?t=870 a partir de 

00:14:00); 
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Pauta 

 

● Informações sobre novas vagas 

docentes; 

● Apresentação: evolução de matrículas 

e matriz orçamentária, perfil da micro 

região, cursos técnicos ofertados por 

outras instituições na região; 

● Possíveis encaminhamentos; 

 

 



Encaminhamentos 
● Necessidade de abertura de novo curso 

em 2018; 

● Comissão recebe propostas de cursos; 

● Faz análise em função: 

– Quadro docente atual; 

– Ampliação do quadro docente; 

– Infraestrutura; 

– Oferta por outras instituições; 

– Perfil da região; 

– Vagas de emprego; 

 



Encaminhamentos 
● Próxima reunião 20/06 

– 2018 (Deliberar): 

● Técnico em Segurança - subsequente 

● Técnico em Mecatrônica – subsequente 

– 2019 (Simulações): 

● Técnico Integrado em Mecatrônica 

● Técnico Integrado em Energias Renováveis 

● Complementação pedagógica 1000h 

● PROEJA 

● Possibilidade de subsequente em 

Mecatrônica e Integrado em Energias 

Renováveis 

 


