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ATA DA REUNIÃO DO COLÉGIO DE DIRIGENTES REALIZADA NO DIA NOVE 1 

DE NOVEMBRO DE DOIS MIL E NOVE, NO GABINETE DA REITORA. Presentes: 2 

Emerson S. Serafim representando Andrei Zwetsch Cavalheiro, Sérgio S. Uda 3 

representando Carlos Ernani da Veiga, Daniela Carvalho Carrelas, Jesué Graciliano da 4 

Silva, Jorge Luiz Pereira, Juarez Pontes, Marcelo Carlos da Silva, Maria Clara Kaschny 5 

Schneider, Nilva Schroeder, Maurício Taques representando Paulo Roberto Bonifácio, 6 

Rosangela M. Casarotto, Rosemary M. Reis. A reunião foi presidida pela Reitora Consuelo 7 

Aparecida Sielski Santos. Pauta: 1) Decisões e Resoluções expedidas pelo CD: Reflexões 8 

e Compromisso; 2) Critérios para concessão de afastamento para Capacitação; 3) 9 

Calendário 2010; 4) Termo de Metas; 5) Relato da XXXIII REDITEC pelos participantes, 10 

6) Informes. Ordem do Dia. 1) Decisões e Resoluções expedidas pelo CD: Reflexões e 11 

Compromisso. Consuelo Aparecida Sielski Santos salientou que as decisões tomadas pelo 12 

Colégio de Dirigentes devem ser assumidas por todos os membros, já que são emanadas em 13 

conjunto pelo Colegiado. Consuelo informou que juntamente com a Rosangela esteve em 14 

uma reunião no Tribunal de Contas da União, órgão de controle da Instituição. Ressaltou 15 

que dentre outros pontos, foi questionado o funcionamento integral do IF-SC entre os 16 

feriados de Natal e Ano Novo, bem como, na quarta feira de cinzas de 2010, o que, por 17 

recomendação, deve acontecer. Por solicitação de alguns membros do Colégio de 18 

Dirigentes, Consuelo questionou a manutenção da Resolução 02/09/CD como foi 19 

publicada, apenas no que se estendeu a impossibilidade de compensação no dia 24 de 20 

dezembro. Rosemary ponderou que na época das festas o trânsito fica complicado, que a 21 

maioria dos servidores têm suas famílias estabelecidas em cidades distantes, o que a 22 

preocupa muito e por isso pede a reconsideração apenas à dispensa no dia 24/12 para todos 23 

os servidores. Marcelo destacou que as decisões tomadas pelo Colégio de Dirigentes devem 24 

ser cumpridas, pois todas são necessariamente analisadas antes de serem tomadas, o que 25 

resguarda os gestores. Maurício questionou o cumprimento da resolução 02/09/CD pelos 26 

campi, já que entende que o tratamento deve ser isonômico entre todos os servidores do IF-27 

SC e ainda mencionou que os diretores devem dar ampla publicidade às Resoluções e 28 

decisões tomadas pelo Colégio. Maria Clara e Nilva destacaram que a Resolução deve ser 29 
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cumprida em sua íntegra, pois somente assim se estabelecerá respeito às normas. Sérgio 30 

Uda afirmou que no Campus Florianópolis há uma cultura consolidada de recesso durante o 31 

período entre Natal e Ano Novo. Salientou que esta cultura é difícil de ser quebrada, porém 32 

todas as decisões tomadas por este Colégio de Dirigentes são levadas ao Campus. Sugeriu 33 

que as decisões que afetarem diretamente os servidores sejam amplamente divulgadas. 34 

Comprometeu-se em repassar e salientar novamente aos coordenadores e chefes de 35 

departamento, a obrigatoriedade do cumprimento da resolução. Jesué e Rosangela 36 

entendem que a Resolução deve ser cumprida, bem como, deve-se encontrar um 37 

mecanismo para organizar o seu cumprimento. Juarez afirmou que com o funcionamento 38 

do ponto eletrônico para o controle de freqüência dos Técnicos Administrativos fica viável 39 

controlar a presença durante o período entre Natal e Ano Novo, porém fazer este mesmo 40 

controle com os docentes torna-se complicado já que não há controle estabelecido. Sugeriu 41 

que a Direção de cada Campus trabalhe no dia 24 de dezembro de 2009, mas que seja 42 

consentido que os servidores com horas a compensar, compensem neste dia. Jorge 43 

questionou se devem estar presente apenas os docentes que teriam horário a cumprir em 44 

cada um dos dias semanais, ou se todos devem estar presentes, questionou também se todos 45 

os gestores darão falta àqueles servidores que não comparecerem. Sérgio Uda afirmou que 46 

no Campus Florianópolis será muito complicado controlar a frequência dos docentes no dia 47 

24 de dezembro, mas se comprometeu em encontrar uma solução conjuntamente com o 48 

Diretor-Geral Carlos Ernani. Encaminhamentos: Será possível a compensação no dia 24 de 49 

dezembro de 2009 para aqueles servidores que tiverem horas a compensar já estabelecidas 50 

e em conformidade com a Resolução 02/CD/09. Os gestores deverão encontrar uma forma 51 

de controlar a freqüência docente, sendo que estes devem cumprir horário normalmente e 52 

não aquele que teriam de cumprir durante o período letivo. Acordaram que irão computar 53 

falta para todos os servidores que não comparecerem no período estabelecido na Resolução 54 

02/CD/09. E ainda que na primeira reunião do Colégio de Dirigentes serão trazidos os 55 

encaminhamentos dados em cada campus para compartilharem com os demais membros.  56 

2) Critérios para concessão de afastamento para Capacitação. Maria Clara mencionou 57 

que a comissão formada para a discussão do tema e unificação dos critérios está 58 
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trabalhando para estabelecê-los até o final do corrente ano, e em seguida encaminhá-los ao 59 

Colegiado de Desenvolvimento de Pessoas que irá analisar e normatizar. Mencionou que a 60 

postura da Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, com relação ao Minter e a 61 

Pós-Graduação ofertada pela Instituição é de não conceder afastamento integral, mas tão 62 

somente afastamento parcial aos servidores/ alunos, pois caso contrário o programa 63 

perderia seu objetivo. 3) Calendário 2010. Nilva salientou que os períodos de férias 64 

docentes foram definidos na última reunião. Salientou que todo o trabalho de definição de 65 

datas unificadas devem ser pautadas na Resolução 27/CS/09. Para o primeiro semestre o 66 

Colégio de Dirigentes definiu as seguintes datas: Início do semestre letivo, dia 08 de 67 

fevereiro de 2010; limite para o término do semestre letivo, dia 09 de Julho; Quarta feira de 68 

cinzas, dia 17 de fevereiro, será dia de atividades acadêmicas após as 14h; Quinta feira 69 

santa, dia 01 de Abril será considerado recesso em toda a Instituição; Dia 04 de Junho, 70 

recesso, emendar com o feriado de quinta feira – Corpus Christi; o primeiro semestre de 71 

2010 terá o total de 102 dias letivos. Para o segundo semestre de 2010, o Colégio de 72 

Dirigentes definiu as seguintes datas: data de início do semestre letivo, dia 27 de Julho de 73 

2010; data limite para o término do semestre letivo dia 22 de dezembro de 2010; Dia 01 de 74 

novembro de 2010 será comemorado o dia do servidor público, com recesso para toda a 75 

Instituição; o segundo semestre letivo terá 102 dias. O Colégio de Dirigentes acordou que 76 

torna-se inviável a emenda dos feriados no segundo semestre tendo em vista o número 77 

limite de dias letivos. Nilva salientou que o dia sem atividades acadêmicas é um dia de 78 

atividades normais para todos os servidores. Por fim, Marcelo destacou que vários eventos 79 

encontram-se agendados no calendário unificado e devem ser realizados em todos os 80 

campi. 4) Termo de Metas. Nilva expôs que o CONIF e o MEC entraram em consenso e 81 

finalizaram as metas e o tempo que deverão ser atingidas. Nilva repassou que o objetivo 82 

principal é que se tenham 20 alunos para cada professor e ressaltou que atualmente nenhum 83 

campi atinge essa meta. Informou que mesmo depois de várias propostas o Ministério não 84 

considerou a individualidade dos cursos, sendo que a meta de 20 alunos por professor deve 85 

ser atingida por todos.  Atualmente os campi de Jaraguá e Chapecó são os que obtêm o 86 

melhor índice, porém continuam muito aquém da meta estabelecida. Por fim, Nilva 87 
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informou que no dia 12 de Novembro de 2009, às 9h será realizada uma reunião com os 88 

chefes do departamento de ensino para tratar exclusivamente sobre o termo de metas. 5) 89 

Comentários sobre a XXXIII REDITEC . Jesué considerou muito importante a 90 

participação dos diretores-gerais dos campi no evento, porém entendeu que alguns 91 

questionamentos ficaram sem resposta, contudo considerou um bom evento e uma grande 92 

oportunidade de convivência com as pessoas da rede. Marcelo salientou que a organização 93 

foi impecável, as palestras foram motivadoras e entre elas destacou as proferidas pelo Prof. 94 

Getulio Marques Ferreira e Gleisson Rubin. Consuelo informou que durante a REDITEC 95 

houve reuniões do CONIF com pauta sobre o termo de metas e estrutura dos campi. Nilva 96 

destacou a participação dos diretores-gerais e também a nitidez com que se percebeu o 97 

crescimento da rede. Como convidado, participou da reunião o Prof. Luiz Edmundo Vargas 98 

de Aguiar, Reitor do Instituto Federal do Rio de Janeiro, que salientou a participação dos 99 

Diretores-Gerais e ainda afirmou que a proposta de levá-los a participarem da REDITEC 100 

foi da Consuelo, aprovada pelo CONIF.  6) Informes. Rosangela informou que todas as 101 

inconsistências existentes no cadastro dos servidores devem ser sanadas até o final do mês. 102 

Informou ainda que as férias pendentes de alguns servidores devem ser regularizadas até o 103 

ano de 2010. Informou que os pregões devem ser realizados até dia 05 de dezembro de 104 

2009 e solicitou que todos os campi informem sobre o funcionamento do almoxarifado no 105 

período de férias docentes e discentes. Informou que a regularização do CNPJ está sob o 106 

encargo do Ministério da Educação junto a Receita Federal e salientou que o IF-SC é o 107 

único Instituto do país que não conseguiu a expedição de um novo CNPJ após a 108 

transformação do CEFET-SC. Jesué informou que no dia 03 de dezembro de 2009 será 109 

realizada uma reunião entre toda a direção do IF-SC para serem definidos os focos do 110 

planejamento 2010 e 2011. Informou ainda que a instalação do Conselho Superior 111 

acontecerá no dia 02 de Dezembro no auditório do campus Florianópolis. Nilva informou 112 

que ocorreu tudo bem no Exame Classificatório apesar daquilo que foi noticiado pela 113 

imprensa, salientou que a Instituição foi feliz ao responder oficialmente sobre o ocorrido. 114 

Jorge informou que a formatura do curso superior do Campus São José, às 19h30min. 115 

Marcelo informou que no último domingo junto com o Caio Monti e a Reitora, esteve na 116 
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cidade de Urupema para a inauguração da ordem de serviço para o início das obras do 117 

Núcleo Avançado. Daniela informou que na semana anterior foi realizado no Campus 118 

Continente, o I Encontro Franco- Brasileiro, com várias aulas e um jantar à francesa 119 

impecável. Juarez informou que o Campus Chapecó está realizando um convenio com a 120 

Sadia, sendo que nos dias 19, 20 e 21 de novembro o Campus participará de um evento de 121 

divulgação na empresa. Por fim, o Prof. Edmundo mencionou que é uma satisfação 122 

participar da reunião e visitar o IF-SC. Afirmou que apóia a Prof. Consuelo e sua 123 

candidatura a presidência do CONIF. E ainda, convidou todos para visitarem o Instituto 124 

Federal do Rio de Janeiro. Consuelo agradeceu a visita do Prof. Edmundo e mencionou que 125 

ele será sempre muito bem vindo no IF-SC. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada por 126 

mim, Pricila Serpa Oliveira Thiesen, assessora dos conselhos e colegiados, a presente ata, 127 

que dato e assino, após assinado pela presidente e demais membros presentes. 128 

 129 

     _________________________________________________ 130 

CONSUELO APARECIDA SIELSKI SANTOS 131 

Presidente 132 

 133 

_________________________________             _____________________________  134 

EMERSON SERAFIN     SÉRGIO S. UDA 135 

Rep. Dir. Geral Campus Araranguá   Rep. Dir. Geral Campus Florianópolis 136 

     137 

________________________________         __________________________________ 138 

DANIELA CARVALHO CARRELAS         JESUÉ GRACILIANO DA SILVA 139 

Dir. Geral Campus Continente      Pró-Reitor de Desenvolvimento Institucional 140 

 141 

_______________________________      ________________________________ 142 

JORGE LUIZ PEREIRA          JUAREZ PONTES 143 

Dir. Geral Campus São José         Dir. Geral Campus Chapecó 144 
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__________________________________       _______________________________  147 

MARCELO CARLOS DA SILVA                MARIA CLARA KASCHNY SCHNEIDER 148 

Pró-Reitor de Relações Externas                         Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação 149 

 150 

______________________________         ______________________________  151 

NILVA SCHROEDER                             MAURÍCIO M. TAQUES 152 

Pró-Reitora de Ensino          Rep. Diretor-Geral Campus Joinville   153 

 154 

_____________________________        __________________________________ 155 

ROSANGELA M. CASAROTTO                      ROSEMARY M. REIS  156 

Pró-Reitora de Administração                 Diretora-Geral Campus Jaraguá do Sul 157 

 158 

 159 

_____________________________ 160 

PRICILA SERPA O. THIESEN 161 

Assessora do Conselho e Colegiados  162 


