
Quinta-feira , 13 de fevereiro de  2020

ATO DE TRANSIÇÃO 01/2020

Do Reitor eleito do IFSC, Prof. Maurício Gariba Júnior 

À Magnífica Reitora do IFSC 

Profa. Maria Clara K. Schneider 

Prezada Reitora, no interesse da Administração Pública e considerando a
necessidade da equipe de gestão eleita para o mandato 2020 - 2024 se apropriar
dos processos e dos projetos em andamento na Reitoria  do IFSC vimos por
meio do presente respeitosamente solicitar o apoio de V.Sa. no sentido de viabi-
lizar as seguintes solicitações: 

a) Expedição de Portaria de composição da comissão de transição com previ-
são de carga horária para as atividades inerentes a esse processo;

b) Organização de calendário de reuniões de transição envolvendo o Gabinete
da Reitoria e pró-reitorias;

c) Disponibilização de relatórios técnicos de cada Pró-Reitoria demonstrando
processos executados em 2019 e em andamento em 2020;

d) Disponibilização de informações sobre distribuição dos recursos do IFSC-
Rede nos anos de 2018 e 2019 e previsão de recursos para 2020;

e) Disponibilização de informações sobre editais em aberto (concursos, pro-
cessos de remoção, ensino, pesquisa, extensão etc);

f) Programação de eventos gerais previstos para 2020 (SEPEI, JIFSC, etc);

g) Agenda dos Colegiados (CEPE, CDP, Dirigentes) e do Conselho Superior
para o ano de 2020;

h) Relatório com inventário patrimonial da Reitoria para organização de trans-
ferência patrimonial;

i) Disponibilização de diárias  e  passagens  para componentes da equipe de
transição que moram em outras regiões participarem das reuniões;
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j) Listagem atualizada de todos os servidores que atuam na Reitoria e suas
respectivas funções;

k) Listagem e relatório de atividades executadas pelos estagiários que estão na
Reitoria;

l) Disponibilização de listagem de Processos Administrativos em andamento;

m) Relatório de avaliação do processo de implantação do SIGAA, SIPAC, SI-
GRH, SIGCertame, SIGAdmin etc bem como resumo dos recursos investi-
dos até a presente data e previsão de investimentos para 2020;

n) Designação de dois servidores exclusivos para atuar no processo de transi-
ção, sendo um deles representando a equipe eleita e outro a Reitoria;

o) Organograma atualizado da Reitoria do IFSC;

p) Plano de manutenção do prédio da Reitoria;

q) Detalhamento dos projetos vencedores do Prêmio IFSC Inovação;

r) Relatório detalhado da disponibilidade orçamentária do IFSC - Reitoria e
Câmpus – 2020;

s) Detalhamento do quadro de pessoal, cronograma de execução dos cursos
em andamento e cronograma de cursos aprovados, mas não iniciados. 

t) Planejamento de investimentos no Programa de Assistência Estudantil no
ano de 2020;

u) Relatório do número de matrículas e índices de evasão nos cursos ofertados
pelo IFSC de 2016 a 2019.

Sem mais para o momento, agradecemos antecipadamente o enca-
minhamento das solicitações apresentadas.

Prof. Maurício Gariba Júnior 

Reitor Eleito do IFSC- mandato 2020-2024
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