
5ª	  REUNIÃO	  EXTRAORDINÁRIA	  DO	  COLEGIADO	  DO	  CA.	  	  17	  de	  outubro	  de	  2012.	  
	  
Informes:	  
-‐	  Biblioteca:	  O	  Diretor	  pediu	  apoio	  aos	  professores	  que	  mais	  usam	  o	  espaço,	  para	  envolver	  
funcionários	  e	  criar	  regras	  de	  bomuso	  da	  mesma.	  
-‐	  Coordenadoria	  de	  Ensino	  de	  5ª	  a	  8ª	  série	  sem	  coordenação.	  A	  servidora	  técnica	  
administrativa,	  	  Valquíria,	  pediu	  desligamento	  do	  cargo	  em	  10	  de	  outubro	  e	  já	  está	  sendo	  
providenciada	  eleição	  para	  a	  vaga.	  

-‐	  Educação	  física	  em	  dias	  de	  chuva	  sem	  espaço	  físico.	  	  O	  governo	  diz	  que	  existe	  verba	  para	  
execução	  de	  quadras	  e	  ginásio	  se	  tiver	  projeto	  pronto.	  Formar	  comissão	  para	  
ir	  ao	  diretor	  do	  CDS	  pedir	  mais	  horários	  para	  o	  CA	  nos	  ginásios,	  para	  2013.	  
	  
Leitura	  da	  ata	  da	  4ª	  Reunião	  do	  Colegiado	  do	  CA	  para	  aprovação.	  
	  
Aprovação	  do	  PAAD	  2012.2	  dos	  professores.	  
	  
Apresentação	  da	  nutricionista	  contratada	  pelo	  CA.	  
	  
Processo	  nº	  23080.042573/2012-‐13	  -‐	  solicitação	  de	  baixa	  da	  atividade	  de	  
atividade	  de	  leitura	  "Ler	  e	  Fazer	  na	  Biblioteca	  do	  CA"	  -‐	  relatora	  Prof.	  
Nara	  Caetano	  Rodrigues	  propôs	  a	  criação	  de	  uma	  comissão	  envolvendo	  docentes,	  
servidores,	  alunos	  e	  pais,	  para	  desenvolver	  um	  projeto	  de	  utilização	  da	  Biblioteca	  Setorial	  do	  
CA.	  

	  	  

6ª	  REUNIÃO	  EXTRAORDINÁRIA	  DO	  COLEGIADO	  DO	  CA.	  	  24	  de	  outubro	  de	  2012.	  

Aprovada	  por	  unanimidade	  a	  proposta	  de	  calendário	  especial	  para	  3ª	  série	  do	  ensino	  médio	  
para	  ano	  letivo	  de	  2012.	  

	  	  

	  
4ª	  REUNIÃO	  ORDINÁRIA	  DO	  COLEGIADO	  DO	  CA.	  26	  de	  setembro	  de	  2012.	  

Informes:	  

9	  e	  10	  semana	  Consciência	  Negra.	  

Dia	  do	  estudante	  no	  próximo	  sábado,	  dia	  29	  de	  setembro.	  

Pedido	  para	  divulgar	  ata	  e	  resumo	  das	  reuniões	  do	  colegiado	  no	  site	  da	  APP.	  

Licitação	  Merenda	  NDI.	  

Pedido	  de	  contratação	  de	  psicólogo,	  nutricionista	  e	  enfermeiro.	  

20	  de	  novembro,	  data	  para	  entrega	  de	  relatórios	  parciais	  e	  novos	  projetos.	  

18	  de	  fevereiro,	  entrega	  dos	  relatórios	  finais.	  Excepcionalidades	  serão	  tratadas	  uma	  a	  uma	  
no	  Colegiado.	  



O	  CA	  teve	  que	  adequar	  	  seu	  calendário	  escolar	  de	  forma	  a	  atender	  	  a	  legislação	  vigente	  e	  aos	  
prazos	  dos	  vestibulares	  da	  UFSC	  e	  UDESC.	  

Reitora	  –	  verba	  de	  20	  milhões	  para	  prédios	  não	  concluídos	  e	  19	  milhões	  para	  FURB.	  

Estabelecer	  como	  norma	  que	  alunos	  da	  inclusão	  sejam	  acompanhados	  por	  seu	  responsável	  
legal,	  quando	  acontecerem	  viagens	  de	  estudo.	  Dificuldade	  com	  aluno	  na	  viagem	  para	  PUC	  
de	  Porto	  Alegre.	  

Pedido	  para	  contratação	  de	  professor	  auxiliar	  para	  alunos	  com	  necessidades	  especiais.	  

Divulgação	  do	  curso	  de	  fonoaudiologia	  .	  

Aprovar	  PAAD	  até	  5	  de	  outubro.	  

Projeto	  ”	  Pés	  na	  Estrada”	  recebeu	  premio	  (	  R$	  59.000,00)	  

Fazer	  registro	  de	  publicações	  	  e	  participações	  em	  eventos	  no	  Notes	  e	  no	  Lates.	  

Leitura	  da	  Ata	  da	  última	  reunião.	  

	  	  

5ª	  REUNIÃO	  ORDINÁRIA	  DO	  COLEGIADO	  DO	  CA.	  21	  de	  novembro	  de	  2012.	  

Informes:	  

-‐	  Pedido	  dos	  professores	  para	  prorrogação	  do	  prazo	  para	  aprovação	  de	  projetos	  novos	  	  e	  
parciais	  de	  pesquisa	  e	  extensão.	  

-‐	  A	  PROGRAD	  solicitou	  que	  	  o	  PAAD	  2013-‐1	  e	  2013-‐2	  sejam	  preenchidos	  provisoriamente.	  
Serão	  devolvidos	  posteriormente	  para	  correção.	  

-‐	  Entrega	  de	  relatórios	  Finais	  de	  Pesquisa	  e	  Extensão	  e	  Permanentes	  em	  fevereiro.	  

-‐	  Panoramica	  do	  quadro	  de	  professores	  para	  2013.	  

Hoje	  há	  10	  docentes	  afastados	  para	  formação	  e	  05	  afastados	  por	  motivo	  de	  saúde.	  

Itens	  de	  Pauta:	  

3-‐	  Processo	  nº	  23080.042772/2012-‐13	  –	  “Projeto:	  Aulas	  Conectadas?	  	  Mudanças	  
curriculares	  e	  aprendizagem	  colaborativa	  entre	  as	  escolas	  do	  Projeto	  UCA	  em	  Santa	  
Catarina.	  Aprovado.	  

	  Atividades	  Circenses	  –	  Prof.	  Paulo	  Brzezinsk	  e	  Prof.	  Angélica.	  Sob	  supervisão	  do	  Prof.	  Edson	  
Azevedo.	  Parecerísta	  prof.	  Josalba	  Ramalho	  Vieira	  vai	  solicitar	  mais	  esclarecimentos	  sobre	  
local,	  horário	  e	  segurança.	  Reduzir	  horas	  PAAD.	  

2.	  Processo	  nº	  23080.032287/2012-‐13.	  –	  Solicitação	  de	  Afastamento	  para	  participação	  de	  
curso	  de	  capacitação	  de	  professores	  de	  língua	  alemã.	  Professor	  Romeu	  pediu	  vistas.	  

4.	  Processo	  nº	  23080.050168/2012-‐16.	  –	  Registro	  de	  horas	  	  no	  PAAD	  para	  participação	  em	  
projeto	  de	  extensão.	  Apresentar	  projeto	  aprovado	  2012.	  

Estágio	  Probatório	  –	  Prof.	  	  Mariana	  Borsa	  –	  3º	  Relatório	  



Avaliação	  prof.	  Mariana	  Borsa,	  de	  cunho	  qualitativo	  –	  Progressão	  funcional	  de	  nível	  2	  para	  
nível	  3.	  

Avaliação	  da	  prof.	  Sílvia	  Maria	  Martins.	  –	  Progressão	  funcional	  horizontal	  de	  D2	  nível	  3	  para	  
D2	  nível	  	  4.	  

Leitura	  da	  Ata	  da	  5ª	  Reunião	  Extraordinária	  do	  Colegiado.	  

Leitura	  da	  Ata	  da	  6ª	  Reunião	  Extraordinária	  do	  Colegiado.	  

	  


