
ATA DA SÉTIMA REUNIÃO DE 2011 DO COLEGIADO DE ENSINO, PESQUISA 

E EXTENSÃO – CEPE.

Aos dez dias do mês de maio de dois mil e onze, às treze horas e quinze minutos, na sala de  

Videoconferência do Campus São José do IFSC, Rua José Lino Kretzer, 608, Praia comprida, 

São José, Santa Catarina, reuniu-se o Colegiado de Ensino Pesquisa e Extensão para a sétima 

reunião ordinária. Presentes à sessão:  NILVA SCHROEDER, Presidenta do CEPE;  ELISA 

FLEMMING LUZ, Diretora de Pesquisa, substituindo  MARIA CLARA KASCHNY SCH-

NEIDER, Pró-Reitora de Pós-graduação, Pesquisa e Inovação; CLÓVIS PETRY, Diretor de 

Extensão, substituindo MARCELO CARLOS DA SILVA, Pró-Reitor de Relações Externas; 

TELMA P. P.  AMORIM,  Docente  Titular;  FERNANDO S.  PACHECO,  Docente  Titular; 

PAULO CESAR MACHADO, Docente Suplente; DANIEL DEZAN DE BONA, TAE Titu-

lar; EDLÚCIA MARTINS ALMEIDA, TAE Suplente e da CÂMARA DE ENSINO: FÁBIO 

ALEXANDRE DE SOUZA, Diretor de Ensino; FABIANA BESEN, Representante Docente; 

ANDRÉ LUIS ALVES,  Representante Docente, e da  CÂMARA DE PESQUISA:  ELISA 

FLEMMING LUZ,  Diretora de Pesquisa;  MARCELO LUÍS PEREIRA,  Representante Do-

cente; EVERTHON TAGORI SICA, Representante Docente; CRISTIANE A. E. ZAPELINI, 

Representante TAE; MORGANA DIAS JOHANN, Representante TAE e da CÂMARA DE 

EXTENSÃO: CLÓVIS PETRY, Diretor de Extensão; CRISTIANE PAULICK, Representan-

te TAE e Marcelo Raupp e Kênia Raupp Coutinho da Pró-Reitoria de Ensino; professor Jorge 

Luiz Silva Hermenegildo do Campus Florianópolis. Nilva agradeceu a presença de todos, com 

votos de boas vindas, leu a ordem do dia e registrou que a diretora Elisa substitui a  Pró-Reito-

ra Maria Clara e o diretor Petry substitui o Pró-Reitor Marcelo.  Temas em Pauta: 1º) Progra-

ma para concessão de afastamento integral de docentes para qualificação; 2º) Regulamentação 

do regis  tro de di  plomas  ; 3º) Regulamentação de multas das bibliotecas; 4º) Projetos dos cur-

sos.  Ordem do Dia: 1.  Programa para concessão de afastamento integral de docentes 

para qualificação.  Elisa apresentou objetivos, requisitos e condições gerais entre os quais 

servidores docentes e número de vagas e Nilva lembrou questões tais como disponibilidade fi-

nanceira e de efetivos, comentando que algumas situações geram liberação para contratações 

e calcula-se isso semestralmente.  Elisa prossegue tratando da submissão da proposta e do 

apoio concedido, períodos de liberação e calendário do edital, análise e julgamento das solici-

tações e divulgação de resultados. Sica questionou liberação para pós-graduação no exterior e 

Marcelo sobre a acumulação de liberações a se repassar para o próximo semestre e Elisa res-

pondeu que pela atual demanda ainda aguarda-se o momento de atender o pós doutorado. Nil-

va acrescenta que a demanda maior é pelo mestrado e doutorado e Elisa concluiu que necessi-
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ta-se prévio reconhecimento para tal solicitação, que a CAPES recomenda liberar dois anos 

para mestrado e um para doutorado, afastando-se no início, meio ou fim, conforme a especifi-

cidade do curso em questão. Possivelmente expandir-se-á as vagas do edital, porque algumas 

áreas já se organizaram internamente para liberações dispensando contratações de substitutos. 

Nilva explicou que esse edital se refere a casos que demande concessão de professor substitu-

to, mas há outros casos, então sugeriu renomear como “Programa de Concessão de substitutos 

para Afastamento Integral de Docentes para qualificação”. Assim, o professor saberá previa-

mente que se trata de liberação por seis meses, prazo esse vinculado a um período letivo. Con-

cluiu salientando que discutimos agora afastamentos que demandem substituição e não as re-

gras de afastamento,  que são tratadas no Colegiado de Desenvolvimento de Pessoas. Elisa 

ilustrou isso, apresentando uma planilha para a pontuação, resultado do estudo de simulações 

para alguns campi. Na versão final constam todos os cálculos a partir de índices tais como 

pontuação por avaliações de atuação profissional, produção técnico-científica, impacto para o 

PDI, aplicabilidade nas atividades de ensino, e/ou gestão da instituição, conceito capes do cur-

so, etc. O Colegiado decidiu aprovar o programa levando em conta: - Considerar o local e o 

tempo que falta para concluir o curso para o próximo edital; - Exigir o aceite do programa; - 

Autorizar a Pró-Reitoria de Ensino a rever o número proposto em treze de maio do corrente.  

O Colegiado consensualizou que a participação do edital prescinde da anuência do campus. 2. 

Aprovação de Projetos de curso:  Projeto de Curso de Formação Inicial e Continuada 

Matemática Financeira Básica -  Fabiana Besen, relatora,  apresenta o seu parecer avaliou 

positivamente a inédita consideração da habilidade do uso de calculadora científica e também 

apontou a necessidade de se refazer no projeto a organização curricular pois no mesmo não se 

listam disciplinas (unidades curriculares) e apenas habilidades que terminam figurando como 

conteúdos. Também propôs outras mudanças em itens tais como o das referências bibliográfi-

cas, e dos recursos humanos onde consta apenas o pessoal administrativo. O Colegiado deci-

diu que o projeto retornará e o campus futuramente o reapresentará. Pós-graduação - curso 

de Especialização de Mídias na Educação, Modalidade EAD.  Jorge Hermenegildo apre-

sentou o curso justificando tal iniciativa pela demanda da CAPES. A seleção do ingresso dará 

preferência aos professores, abrindo-se também para outras demandas sociais. Nesse curso, 

totalizam-se quatrocentas e cinquenta horas: trezentas e sessenta de conteúdos mais noventa 

para o desenvolvimento da monografia. Justificou-se o horário das videoconferências entre 

quatorze e dezoito horas, por ser o disponível nas instalações da UAB. Apresentou-se também 

o sistema de avaliação, critérios de frequência e monografia. O relator André em seu parecer 

considerou o projeto adequado e indicou revisar-se a bibliografia básica com a possibilidade 

de se deslocar alguns títulos como bibliografia complementar, e pergunta sobre os papéis do 
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campus Florianópolis e dos polos. Jorge explicou a estrutura da UAB onde as prefeituras res-

ponsabilizam-se pelos polos e o Campus Florianópolis cuida dos registros acadêmicos dos 

alunos. Elisa indicou aplicar “monografia” como nomenclatura de acordo com nossa resolu-

ção interna e prosseguiu informando que há uma solicitação de seleção e cada professor exter-

no precisará passar pelo presente colegiado para aprovação. Sugere especificar melhor os cri-

térios básicos para seleção dos candidatos e especificar o quantitativo dos alunos em todos os 

polos e reforçou as orientações dadas para a bibliografia básica. Morgana sugere que os crité-

rios de seleção sejam por análise de currículo e pergunta sobre o funcionamento das aulas pre-

senciais  nos polos.  Jorge responde resumindo o funcionamento das atividades presenciais, 

onde caso o aluno não possa comparecer ao momento presencial, o tutor presencial procurará 

encaminhar uma forma de recuperação. O Colegiado decidiu adicionar aos critérios de seleção 

a análise de currículo e estabeleceu que esse curso pode ser ofertado em outros polos caso a 

CAPES demande. Questionou-se a composição do quadro docente e justificou-se a impossibi-

lidade de nominar o quadro docente uma vez que estes serão definidos por meio de editais es-

pecíficos.  Nilva esclareceu que esse tipo de projeto nomeia a equipe proponente do curso e 

prossegue listando os parâmetros a serem aplicados na seleção do corpo docente. Solicitou-se 

explicar no projeto o tratamento dado às recuperações e às reprovações. Fernando sugere que 

esse  curso  dialogue  com o campus  Palhoça  possibilitando  futuramente  ações  em comum 

como, por exemplo, a criação de um mestrado na área. Petry sugere criar mecanismos que 

permitam ao aluno no polo distante sentir-se vinculado ao Campus Florianópolis. O Colegia-

do decidiu aprovar o projeto com as ressalvas da relatoria e do colegiado. 3. Regulamentação 

do registro de diplomas: Nilva contextualiza o tema explicando que a expedição dos diplo-

mas de graduação e pós-graduação acontece no respectivo campus enquanto o registro é feito 

na reitoria. Marcelo apresenta a minuta da resolução que regulamenta a expedição e registros 

de diplomas e certificados de graduação e pós-graduação do IFSC. Editou-se a eletronicamen-

te as alterações propostas ao longo da apresentação, acompanhado por todos por recurso audi-

ovisual. Em seguida esclareceu-se algumas dúvidas e questionamentos. Kênia questionou so-

bre a orientação de monografias apenas em versão digital e Elisa acrescentou que há normas 

para a pós-graduação obrigando a cópia física, podendo ser em formato reduzido. Encaminha-

se em relação ao artigo dez que trata do papel para impressão dos diplomas e certificados que 

utilizar-se-ão para processos em andamento, a princípio, os papéis disponíveis e que essa pos-

sibilidade deve ser confirmada junto à Assessoria Jurídica. No artigo doze, onde consta: “Re-

gistro Acadêmico da Pró-Reitoria de Ensino”, substituiu-se por “Coordenadoria de Registros 

Acadêmicos”,  e no artigo quatorze acrescentou-se apresentar um documento de identidade 

além da comprovação do recebimento do diploma ou certificado e retirou-se o que trata do en-
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vio pelo correio.  O Colegiado decidiu aprovar a matéria com as devidas reformulações.  4. 

APROEX -  O Prof. Clóvis A. Petry  solicitou inserção de ponto de pauta para alteração no 

Edital de Extensão denominado APROEX – Pequenos Projetos, justificando que a definição 

de pequeno projeto restringiu a duração das propostas para até uma semana, o que inviabiliza 

a submissão da maioria dos projetos de extensão, visto este ser o único edital aberto no mo-

mento. O Colegiado aceitou a inserção e aprovou a mudança por unanimidade. Como encami-

nhamento, a Pró-Reitoria de Extensão alterará o edital, divulgando-o como retificação. 5. Re-

gulamentaç  ão de m  ultas das bibliotecas  : Kênia apresenta o documento para apreciação. As 

modificações propostas foram registradas eletronicamente e acompanhado por todos por re-

curso audiovisual. André questionou o caso de perda, e debateu-se a questão.  O Colegiado 

aprovou esta regulamentação com as devidas alterações, estabelecendo que um regulamento 

específico tratará de questões de extravio, danificação, etc. 6.  Projetos dos cursos: FIC Ins-

talações Elétricas Residenciais e Prediais – Campus Lages: André, em seu parecer, pediu 

para se rever cargas horárias e competências, Edlúcia sugeriu especificar melhor a oferta e Pe-

try pede que o projeto se alinhe às orientações do novo modelo.  O Colegiado decidiu que o 

projeto retornará ao campus para melhorias. FIC Informática Básica – Campus Canoinhas: 

André, em seu parecer, indica que não pode haver a limitação para o município de Água Ver-

de e as competências para “Sistemas Operacionais” não atendem ao perfil do egresso. Nilva 

citou a possibilidade de aproximação com projetos de outros campi. Edlúcia sugere ao invés 

de dezessete anos, dezesseis porque também exige-se ensino fundamental e, Telma assinala 

que a questão do módulo não está adequada. O Colegiado decidiu que o projeto retornará ao 

campus para melhorias. FIC em Pedreiro e Alvenaria (reestruturação) – Campus Canoi-

nhas: O Colegiado  decidiu  aprovar  irrestritamente  o projeto.  FIC Informática  Básica  – 

Campus Criciúma: Percebeu-se que projeto este seguiu o modelo do curso de Araranguá e 

não especificaram os dias da semana. Entendeu-se como aceitável, porque o professor é con-

tratado pela prefeitura de Siderópolis. O Colegiado decidiu aprovar o presente projeto com a 

ressalva de conferir o acompanhamento e coordenação do curso no convênio. FIC Modela-

gem Industrial – Campus Criciúma: O Colegiado decidiu aprovar o projeto com a ressalva 

de   incluir alguém da instituição para a formação geral.   FIC Metodologias do Ensino (rees-

truturação) – Campus Xanxerê: Debateu-se sobre a viabilidade da carga horária constante 

no projeto e o Colegiado decidiu que o mesmo retornará ao campus para melhorias. FIC De-

senho Técnico – Campus Itajaí: Aprovado sem ressalvas.  Às dezessete horas e quarenta e 

cinco minutos, a Presidenta do Colegiado Nilva Schroeder encerra a reunião da qual eu, José 

Luís Alves da Rocha, secretário do Colegiado, lavrei a presente que, depois de lida e aprova-

da, será assinada por todos os membros. Florianópolis, 05 de agosto de 2011.
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______________________
NILVA SCHROEDER

Presidenta do CEPE

____________________________________ 
ELISA FLEMMING LUZ, Diretora de 

Pesquisa, em substituição a:
MARIA CLARA KIRCHNER SCHNEIDER

Pró-Reitora Pós-Graduação e Pesquisa

_________________________________ 
CLÓVIS PETRY, Diretor de Extensão 

em substitiuição a:
MARCELO CARLOS DA SILVA

Pró-Reitor Extensão e Relações Externas

____________________________________ 
FERNANDO SANTANA PACHECO

Docente Titular

 
 ________________________
PAULO CÉSAR MACHADO

Docente Suplente

 
____________________________________ 

DANIEL DEZAN DE BONA
TAE Titular

 
________________________

EDLÚCIA MARTINS ALMEIDA
TAE Suplente

____________________________________
JOSÉ LUÍS ALVES DA ROCHA

Secretário

CÂMARA DE ENSINO

____________________________________
FÁBIO SOUZA

Diretor de Ensino

____________________________________
FABIANA BEZEN

Representante Docente

CÂMARA DE PESQUISA

____________________________________
ELISA FLEMMING LUZ

Diretora de Pesquisa

____________________________________
MARCELO LUÍS PEREIRA

Representante Docente

____________________________________
CRISTIANE A. E. ZAPELINI

Representante Docente

____________________________________
MORGANA DIAS JOHANN

Representante Docente

CÂMARA DE EXTENSÃO

____________________________________
CLÓVIS PETRY

Diretor de Extensão

____________________________________
CRISTIANE PAULICK

Representante TAE


