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Resumo
A metodologia utilizada para atualização dos regimentos dos Campi do Instituto
Federal de Santa Catarina foi desenvolvida com base em uma dinâmica de cada
unidade possuir uma comissão local que atua em parceria com uma comissão
central. Após esta fase de uma série de discussões e assembleias nos Campi, e
apreciação nos colegiados dos mesmos, as minutas são submetidas ao conselho
superior para apreciação e emissão de resolução. As minutas dos regimentos são
desenvolvidas a partir do regimento existente ou em casos de Campi novos ou
avançados, têm como base um documento denominado “minuta padrão”. A ideia
de trabalhar com a minuta padrão como o documento norteador, surgiu após a
detecção de que as mesmas UORGs de Campi diferentes, estavam definindo
atribuições diferentes, sendo que as atividades são praticamente as mesmas.
Neste momento as áreas de negócios definiram e relacionaram as atribuições, que
foram compiladas e disponibilizadas no site dos regimentos. Este documento
possui todas as atribuições das possíveis UORGs que um Campus pode possuir.
O colégio de dirigentes também aprovou uma resolução com a estrutura
organizacional dos Campi e as possibilidades de alocação de Funções
Gratificadas (FGs) e Funções Comissionadas de Coordenação de Cursos (FCCs).
Na resolução as UORGs estão organizadas em três grupos, direção-geral,
departamento de ensino pesquisa e extensão e departamento de administração e
manutenção. Os resultados deste processo em quase dois anos de trabalho foi a
aprovação de dezessete regimentos e já em fase bem adiantada mais cinco. Tudo
com transparência e participação democrática de toda a comunidade acadêmica,
docentes, técnicos administrativos e discentes. Outra grande vantagem do
processo é a possibilidade de aglutinação de mais de uma área na mesma UORG,
o que possibilita gerar dinamismo no processo.
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An Update on Campuses Regulations
Abstract
The methodology used to update the regulations of the Federal Institute of Santa
Catarina was developed based on a dynamic where each unit has a local
commission that works in partnership with another central commission. After this
phase where a series of discussions takes place, campus assemblies and
appreciation of the collegiate occur, the minutes are submitted to the superior
council for appreciation and issuance of resolution. The minutes of the regulations
are developed from the existing regulations or in cases of new or advanced
campuses, they are based on a document called "standard draft". The idea of
working with the standard draft as the guiding document came after finding that the
same UORGs from different campuses were defining different assignments, and
the activities are practically the same. At this time the business areas defined and
related the assignments, which were compiled and made available on the
regulations website. This document has all the attributions of the possible UORGs
that a campus can possess. The board of directors also approved a resolution with
the organizational structure of the campuses and the possibility of allocating
Gratified Functions (Fgs) and Commissioned Course Coordination Functions
(FCCs). In the resolution the URGs are organized into three groups, general
management, research and extension teaching department and administration and
maintenance department. The results of this process in almost two years of work
were the approval of seventeen regulatory documents and five more will be soon
ready. All with transparency and democratic participation of the entire academic
community, teachers, administrative staff and students. Another great advantage of
the process is the possibility of agglutination of more than one area in the same
UORG, which generates dynamism in the process.
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