ATA DA DÉCIMA PRIMEIRA REUNIÃO DE 2011 DO COLEGIADO DE ENSINO,
1

PESQUISA E EXTENSÃO – CEPE.
Aos cinco dias do mês de julho de dois mil e onze, às treze horas e trinta minutos, na sala 03

2

do Campus Florianópolis-Continente do IF-SC, Rua 14 de julho, 150, Coqueiros,

3

Florianópolis, Santa Catarina, reuniu-se o COLEGIADO DE ENSINO, PESQUISA E

4

EXTENSÃO para a décima primeira reunião ordinária. Presentes à sessão: NILVA

5

SCHROEDER, Pró-Reitora de Ensino; MARIA CLARA KASCHNY SCHNEIDER, Pró-

6

Reitora de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação; WALÉRIA KÜLKAMP HAEMING, Pró-

7

Reitora de Extensão e Relações Externas; TELMA PIRES PACHECO AMORIM, Docente

8

Titular; ÂNGELA REGINA KIRCHNER, Docente Suplente; DANIEL DEZAN DE BONA,

9

TAE

Titular;

MICHELE

CONCEIÇÃO

CORRÊA,

TAE

Titular;

MEIMILANY

10

GELSLEICHTER, TAE Suplente; a CÂMARA DE ENSINO: FÁBIO ALEXANDRE DE

11

SOUZA, Diretor de Ensino; FABIANA BESEN, Representante Docente; ANDRÉ LUIS

12

ALVES, Representante Docente; a CÂMARA DE PESQUISA: ELISA FLEMMING LUZ,

13

Diretora de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação; EVERTHON TAGORI SICA,

14

Representante Docente; e os Servidores: Silvana Rosa Lisboa de Sá, Coordenadora de Pós-

15

Graduação; Julio Eduardo Bortolini, do Campus Jaraguá do Sul; Olivier Allain, do Campus

16

Araranguá; Divina Zacchi Pereira, do Campus São José; Liz Cristina Camargo Ribas e Jane

17

Petry da Rosa, do Campus Florianópolis-Continente; Adilson Jair Cardoso, Campus

18

Criciúma; João Pacheco de Souza, Campus Garopaba. Constatado quórum suficiente, a pró-

19

reitora Nilva Schroeder inicia a reunião agradecendo a presença de todos. Temas em Pauta:

20

1. Aprovação de atas; 2. Resolução de bolsas de pós-graduação; 3. Organização didático-

21

pedagógica – Campus Urupema; 4. Editais internos de extensão – consulta; 5. Projetos

22

pedagógicos: FIC Boas práticas para manipuladores de alimentos – Campus Garopaba; FIC

23

Espanhol básico voltado ao turismo receptivo: motoristas de táxi e de veículos de médio porte

24

– Campus Garopaba; FIC Excelência no atendimento ao cliente – Campus Garopaba; Cursos

25

de Licenciatura (reestruturação) – Campi São José, Jaraguá do Sul e Araranguá; Técnico

26

Subsequente em Eletrotécnica – Campus Criciúma; FIC Mecatrônica I – Campus Criciúma;

27

FIC Condutor ambiental de Maciambu (reestruturação) – Campus Florianópolis-Continente;

28

FIC Recepção de eventos (reestruturação) – Campus Florianópolis-Continente; FIC

29

Organização de eventos sociais (reestruturação) – Campus Florianópolis-Continente; FIC

30

Pedreiro de edificações: alvenaria e revestimento (reestruturação) – Campus São Miguel do

31

Oeste; FIC Saúde, qualidade de vida e cidadania: contribuições para o bem-estar dos

32

trabalhadores do extremo oeste catarinense – Campus São Miguel do Oeste. Ordem do dia:

33

1. Resolução de bolsas de pós-graduação: Silvana Rosa Lisboa de Sá faz a leitura da

34

proposta, sendo solicitadas as seguintes alterações: Art. 5º, § 1º, deixar claro que o PPC do

35

curso deve estar coerente e ser elaborado de acordo com as diretrizes para regulamentação da

36

criação, reestruturação e cessação da oferta de cursos; Art. 5º, § 3º, substituir 'Regimento

37

Didático Pedagógico' por 'Regulamento Didático Pedagógico'; Art. 8º, mencionar que os

38

Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu estão vinculados aos Departamento de Ensino, Pesquisa

39

e Extensão ou equivalentes, e não ao Chefe do Departamento; Art. 9º, acrescentar 'serviços de

40

apoio acadêmico'; Art. 11, substituir 'coordenador' por 'servidor'; Art. 12, substituir o inciso

41

XVIII por 'Promover para cada edição do curso a sua avaliação, com a participação dos

42

docentes e dos discentes, antes do término do último componente curricular, inclusive sobre o

43

processo de elaboração do TC, em formulário próprio'; Art. 14, § 2º, esclarecer que será

44

permitido o trancamento da matrícula no período de TC, estabelecendo um prazo para retorno,

45

que deverá ser apresentado na próxima reunião; Art. 15, substituir 'discente especial' por

46

'discente com matrícula especial'; Art. 16, § 1º, substituir '180 horas' por 50% da carga horária

47

do curso; Art. 21, substituir 'reprovar' por 'não obtiver conceito mínimo para aprovação'; Art.

48

25, excluir seu parágrafo único; Art. 26, apresentar o prazo para reingresso de alunos que não

49

concluíram o curso, considerando a disponibilidade de orientadores; Art. 33, acrescentar

50

'conforme legislação vigente do IF-SC'; Art. 36, acrescentar 'conforme legislação vigente' e

51

excluir seu §1º; Art. 45, informar que esta Resolução entrará em vigor a partir da data de sua

52

publicação. Por fim, é solicitado apresentar como anexo um modelo de PPC a ser seguido

53

pelos campi e o fluxo dos processos. A proposta é aprovada pelo CEPE. 2. Normas para

54

apresentação de trabalhos acadêmicos – monografia, TCC e dissertação: Nilva Schroeder

55

solicita inclusão deste ponto na pauta, em virtude da solicitação de revisão pelo integrante da

56

Câmara de Pesquisa, prof. Everthon Taghori Sica. Segundo o professor,

57

'Regulamento Geral do TCC' conceitua e institui a composição da Banca Examinadora, não

58

mencionando sobre o 'Coorientador' ou 'Orientador Metodológico'. Já, o documento 'Normas

59

para apresentação de trabalhos acadêmicos: monografia, TCC e dissertação', no Apêndice 'E',

60

dispõe que a Banca Examinadora deve ser composta pelo 'Orientador', 'Coorientador',

61

'Orientador Metodológico' e demais membros, porém não menciona ou conceitua estas figuras

62

representativas em seu texto corrente. Dessa forma, o CEPE estabelece que o único membro

63

obrigatório na banca examinadora será o orientador, ficando os demais em aberto. 3. Projetos

64

Pedagógicos dos Cursos: Licenciatura em Física (reestruturação) – Campus Jaraguá do

65

Sul; Licenciatura em Física (reestruturação) – Campus Araranguá; Licenciatura em

66

Química (reestruturação) – Campus São José: os professores Julio Eduardo Bortolini,

67

Olivier Allain e Divina Zacchi Pereira, coordenadores dos cursos de Licenciatura nos Campi

68

Jaraguá do Sul, Araranguá e São José, respectivamente, apresentam as propostas de

o Art. 11 do

69

reestruturação de cada PPC. São solicitadas mudanças pontuais em unidades curriculares

70

específicas, reparo de erros presentes na primeira versão do PPC, adequação das ementas ao

71

objetivos do curso e atualização de bibliografias (ANEXO 1). Esclarecem que as alterações

72

propostas foram elaboradas em consonância entre os Campi do IF-SC que oferecem

73

Licenciaturas, considerando as especificidades de cada campus, e seguindo as orientações da

74

Pró-Reitoria de Ensino. Fábio Alexandre de Souza, parecerista dos cursos, coloca que as

75

diferenças entre os projetos são naturais pela realidade de cada campus e que observações

76

pontuais serão realizadas com cada um dos responsáveis. André Luis Alves, parecerista,

77

considera necessárias as alterações propostas. Foi sugerido elaborar um termo de acordo ou

78

consentimento para adesão dos alunos à nova matriz curricular. As reestruturações dos três

79

cursos foram aprovadas. Nilva Schroeder informa que estão sendo construídas as diretrizes

80

para os cursos de Licenciatura, com previsão de conclusão em 2012. Técnico Subsequente

81

em Eletrotécnica – Campus Criciúma; o professor Adilson Jair Cardoso apresenta as

82

informações gerais do curso, informando que a estrutura física e de pessoal estará completa

83

em fevereiro de 2012. Fábio Alexandre de Souza, parecerista, solicita revisão e edição do

84

documento, além de deixar claro o perfil profissional e reduzir o número de unidades

85

curriculares no primeiro módulo, aglutinando, quando possível, aquelas com menor carga

86

horária. Waléria Külkamp Haeming sugere rever se todas as unidades curriculares possuem a

87

ementa descrita no projeto. O CEPE manifesta parecer favorável à aprovação do curso, desde

88

que acatadas as solicitações. FIC Mecatrônica I – Campus Criciúma: André Luis Alves,

89

parecerista, considera necessário estabelecer como pré-requisito para ingresso o Ensino Médio

90

completo além de atuação na área, devido à complexidade do curso. O curso é aprovado

91

considerando essa solicitação. FIC Condutor ambiental de Maciambu (reestruturação) –

92

Campus Florianópolis-Continente: a professora Liz Cristina Camargo Ribas informa que as

93

alterações foram elaboradas com base na avaliação da primeira oferta e na parceria com a

94

comunidade para realização do curso. Na proposta de reestruturação, a carga horária do curso

95

é alterada de 180h para 186h, sendo alterada também a denominação de algumas unidades

96

curriculares. O CEPE é favorável à aprovação da reestruturação sem ressalvas. FIC Recepção

97

de eventos (reestruturação) – Campus Florianópolis-Continente: a professora Jane Petry

98

da Rosa apresenta a proposta de reestruturação, onde foram feitas as seguintes alterações em

99

relação ao projeto anterior: mudanças na nomenclatura das unidades curriculares; ajustes na

100

carga horária das unidades curriculares e na carga horária total do curso; inclusão e supressão

101

de unidades curriculares; incorporação de conteúdos por outras unidades curriculares; ajustes

102

nos planos de ensino das unidades curriculares no que se refere à inclusão e supressão de

103

conhecimentos e habilidades. A proposta de reestruturação é aprovada sem ressalvas. FIC

104

Organização de eventos sociais (reestruturação) – Campus Florianópolis-Continente: a

105

professora Jane Petry da Rosa apresenta a alterações propostas no projeto: mudanças na

106

nomenclatura das unidades curriculares; ajustes na carga horária das unidades curriculares;

107

inclusão e supressão de unidades curriculares; incorporação de conteúdos por outras unidades

108

curriculares; ajustes nos planos de ensino das unidades curriculares no que se refere à inclusão

109

e supressão de conhecimentos e habilidades. Além disso, será ofertado no turno vespertino e

110

o ensino médio completo passará a ser um requisito de acesso. A proposta de reestruturação é

111

aprovada sem ressalvas. FIC Excelência no atendimento ao cliente – Campus Garopaba: a

112

parecerista Fabiana Besen considera a oferta pertinente e o projeto é aprovado sem ressalvas.

113

FIC Espanhol básico voltado ao turismo receptivo: motoristas de táxi e de veículos de

114

médio porte – Campus Garopaba: Fabiana Besen, parecerista do projeto, sugere simplificar

115

o nome do curso. O projeto é aprovado considerando essa observação. FIC Boas práticas

116

para manipuladores de alimentos – Campus Garopaba: a parecerista Fabiana Besen

117

considera a oferta pertinente. Já que o curso é voltado para um público específico, sugere

118

alterar o nome para as próximas ofertas focando nesse público e que as vagas que não forem

119

preenchidas sejam abertas à comunidade. O CEPE é favorável à aprovação do curso, desde

120

que acatadas essas sugestões. FIC Saúde, qualidade de vida e cidadania: contribuições

121

para o bem-estar dos trabalhadores do extremo oeste catarinense – Campus São Miguel

122

do Oeste: André Luis Alves, parecerista, sugere rever o número de vagas ofertadas uma vez

123

que a estrutura física comporta 40 alunos. O curso é aprovado com essa ressalva. FIC

124

Pedreiro de Edificações: Alvenaria e Revestimento (reestruturação) – Campus São

125

Miguel do Oeste: o parecerista André Luis Alves considera pertinente a oferta do curso,

126

porém no projeto não são apresentados os nomes dos professores e as referências

127

bibliográficas. O campus deverá rever essas questões e reencaminhar o projeto para

128

apreciação do CEPE. 4. Editais Internos de Extensão – consulta: Waléria Külkamp

129

Haeming informa que os editais internos de extensão elaborados pelos campi seguem um

130

modelo geral já aprovado pelo CEPE. Em resposta à consulta, fica acordado que esses editais

131

podem ser aprovados apenas pela pró-reitoria de extensão e relações externas e não

132

necessitam da apreciação do CEPE. 5. Organização Didático-Pedagógica – Campus

133

Urupema: foi encaminhada adequação do texto ao campus avançado e ao turno de

134

funcionamento do campus. A apreciação das atas será realizada em uma próxima reunião. Às

135

18h a Presidente do Colegiado Nilva Schroeder encerra a reunião da qual eu, Simone

136

Teresinha da Silva, secretária do Colegiado, lavrei a presente ata que, depois de lida e

137

aprovada, será assinada por todos os membros. Florianópolis, 05 de julho de 2011.
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