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CHAPECÓ-SC, 06 DE JUNHO DE 2017.

Aos seis dias do mês de junho do ano de dois mil e
dezessete, às 14h, na sala F53 nas dependências do IFSC
- Câmpus Chapecó, foi realizada a Reunião através da
convocação da Comissão de Revisão do Plano de Oferta de
Cursos  e  Vagas  2017  (portaria  anexo)  com  convite
estendido a todos os servidores do Câmpus, tendo como
pautas;  1)  Quadro  de  vagas  docentes  do  IFSC  e
possibilidades de Ampliação; 2) Apresentação de dados a
respeito  do  número  de  matrículas  do  IFSC  e  Campus
Chapecó  e  matriz  orçamentária;  3)  Apresentação  sobre
cursos técnicos ofertados por outras instituições num
raio de 100km em torno de Chapecó. Iniciada a reunião,
o Prof. Jacson Dreher, deu as boas-vindas a todos e
passou para a presentação dos pontos de pauto. 1) A
respeito das vagas docentes, apresentou-se os números
do  IFSC,  a  disponibilidade  imediata  de  24  vagas
docentes e a solicitação da reitoria a SETEC e MPOG de
liberação  de  154  vagas  para  atendimento  do  piso  da
portaria  246,  ou  seja,  para  que  o  Campus  tenham  no
mínimo  80%  do  quadro  previsto  no  modelo  descrito  na
portaria SETEC 246. Também existe a possibilidade de
ampliação  do  número  de  vagas  para  os  demais  Campus.
Neste caso, são mais 188 vagas que serão solicitadas a
SETEC até abril de 2018. A comissão da POCV central
fará  a  distribuição  de  vagas  através  de  uma  chamada
(edital). As diretrizes para distribuição das vagas são
principalmente o atendimento as demandas prioritárias,
ou seja, aquelas em que o IFSC ainda não atinge os
percentuais  definidos  em  Lei  como  Formação  de
formadores (5,8% atual – meta 20%) e PROEJA (5,8% atual
– meta 10%). 2) Posteriormente apresentou-se a evolução
de  matrículas  do  IFSC  e  também  no  Campus  Chapecó,
analisando-se com base no SISTEC, sistema acadêmico e
Anuário  Estatístico  e  a  relação  com  a  matriz
orçamentária. Por fim, o prof. Jacson colocou que na
presente  reunião  serão  ouvidas  e  recebidas  todas  as
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propostas.  Posteriormente  a  comissão  da  POCV  fará
analise  das  mesmas  em  relação  a  corpo  docente,
infraestrutura,  ofertas  por  outras  instituições,
índices de oferta e trará o estudo para uma próxima
reunião que deverá ocorrer na semana do dia 20/06 para
deliberações. Deu-se espaço para discussões a respeito
principalmente  da  questão  de  distribuição  de  vagas.
Como  encaminhamentos:  1)  existe  a  necessidade  de
abertura de novo curso em 2018 com o quadro atual de
docentes  do  Campus,  pois,  a  ampliação  depende  da
liberação de vagas da SETEC e MPOG. Caso as vagas sejam
liberadas  estarão  disponíveis  somente  em  2019.  Na
reunião do dia 20 deve-se deliberar sobre a abertura de
novo  curso  em  2018.  2)  o  campus  precisa  fazer  seu
planejamento  da  oferta,  a  qual  deve  buscar  melhorar
principalmente  o  índice  de  formação  de  formadores  o
qual ainda é baixo no Câmpus. 3) As sugestões de cursos
foram:  Técnico  Integrado  em  Mecatrônica,  Técnico
Integrado  em  Energias  Renováveis,  Complementação
pedagógica 1000h, PROEJA. Possibilidade de subsequente
em Mecatrônica e Integrado em Energias Renováveis.
Foi encerrada a reunião e lavrada a presente Ata com
assinatura dos presentes em Lista de Presença anexa.


