
ATA DA DÉCIMA SEGUNDA REUNIÃO DE 2011 DO COLEGIADO DE ENSINO, 

PESQUISA E EXTENSÃO – CEPE.

Aos vinte e seis dias do mês de julho de dois mil e onze, das treze horas e quinze minutos às  

dezoito horas, na sala 7, do Campus Florianópolis – Continente reuniu-se o Colegiado de En-

sino Pesquisa e Extensão para a décima segunda reunião ordinária. Presentes à sessão: NIL-

VA SCHROEDER, Presidenta do CEPE;  ELISA FLEMMING LUZ, Diretora de Pesquisa; 

substituindo MARIA CLARA KASCHNY SCHNEIDER, Pró-Reitora de Pós-graduação, Pes-

quisa e Inovação; WALÉRIA KÜLKAMP HAEMING, Pró-Reitora de Relações Externas; 

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

CHELE CORRÊA, TAE Titular;  DANIEL DEZAN DE BONA, TAE Titular; e da CÂMA-

RA DE ENSINO: FÁBIO ALEXANDRE DE SOUZA, Diretor de Ensino. Nilva com pala-

vras de boas vindas, agradeceu a presença de todos, leu a ordem do dia e constatado quórum 

suficiente, iniciaram-se os trabalhos. Temas em Pauta: 1º) Aprovação de atas; 2º) Eleições do 

CEPE;  3º) Comitê Avaliador de Cursos;  4º) Regulamentação da pós-graduação.  Ordem do 

Dia: 4º) Regulamentação da pós-graduação Elisa apresentou o novo documento com as modi-

ficações que foram estudadas e apreciadas, por todos os presentes, com algumas revisões adi-

cionais propostas no momento que foram registradas eletronicamente. Relativo ao artigo 8º, 

debateu-se sobre como evidenciar melhor a equivalência e como os cursos de pós-graduação 

estão vinculados e Nilva propôs que alguém ensaie alguma saída. Os cursos de Pós-graduação 

lato sensu e stricto sensu estarão vinculados conforme organograma ao Departamento de En-

sino, Pesquisa e Extensão ou equivalente. Fernando ensaiará uma proposta que evidencie me-

lhor a gestão dos cursos nos campi e retornará posteriormente. O Colegiado decidiu que essa 

versão segue aprovada com os ajustes. 2º) Eleições do CEPE: Daniela apresenta Documento e 

levantou-se a questão de que a regra dos membros de um ano não voga mais e Fernando ma-

nifesta a vontade de sair então mantem-se manter a eleição. Nilva consulta se devemos con-

sultar no Conselho Superior mantermos a partir de agora mandatos de 2 anos, o que manteria 

a alternância e leve-se em conta também as baixas que acontecem nas câmaras solicitar-se-á 

no Conselho a recomposição das câmaras. Decidiu-se que haverá eleição mesmo para um can-

didato e também decidiu-se Caso não haja número de candidatos para titular e suplente então 

prorroga-se o prazo de inscrição. 3º) Comitê Avaliador de Cursos: Nilva apresentou documen-

to de proposta de criação do banco de avaliadores de cursos do IFSC iniciou apresentando o 

regulamento do banco de avaliadores de cursos do IFSC. Relatou-se as dificuldades e comple-

xidade do processo. Avaliou-se que o presente colegiado tem sido muito primoroso e zeloso. e 

apesar dos esforços de todos não se vence o tempo. Atualmente temos trinta e oito FICs e 
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quatorze cursos técnicos entre vários outros para serem aprovados para ingresso de dois mil e 

doze-um.  A ideia desse banco de avaliadores atenderá à demanda gerada pelo presente qua-

dro de diversidade de ofertas.  Fernando lembrou que o regimento lembra da possibilidade de 

designarmos auxiliares para analisar matérias. Nilva propõe um dia de força tarefa para avali-

ação de cursos e isso seria o primeiro passo para encontrar nomes para o banco de avaliado-

res, justificando que assim, pouparíamos a busca de avaliadores ad hoc para cada projeto. Wa-

léria lembrou que o artigo que fala isso da resolução pode ser citado no documento da resolu-

ção. Michele questionou a participação de servidores não pedagogos das coordenadorias pe-

dagógicas, e debateu-se o caso. Elisa questionou o fato de que o ad hoc fará o papel de tratar 

previamente ao CEPE a depuração do projeto. Fábio esclareceu que se propõe que a Pró-Rei-

toria de Ensino faria essa depuração inicial e o avaliador ad hoc já receberia a matéria depura-

da. Nilva justificou que é o caso de chamar pessoas especialistas para fazer uma leitura mais 

dirigida para algum aspecto mais apurado. Fabio historiou os esforços que o CEPE teve em 

avaliar os projetos de cursos. Waléria lembrou que se a Direção de Ensino continua fazendo a 

depuração do projeto, fica a dúvida se a Pró-Reitoria vai dar conta e se der conta o que resta 

fazer esse avaliador, ou seja, que o ganho é para a câmara mas a pró-reitoria continua com o 

mesmo trabalho. Waléria lembrou que o avaliador sendo da área de atuação poderá colaborar 

para apreciar a matriz e a inserção do educando no mundo do trabalho. Waléria se propôs a 

ajudar com a diretoria de comunicação como fazer conhecer esse trabalho, porque precisamos 

fazer alguma coisa para que os critérios para criação de cursos seja conhecida por todos. Fá-

bio esclareceu que o volume de trabalho da pró-reitoria de ensino não é da pró-reitoria de en-

sino senão que da câmara de ensino. A ideia é tirar o volume de trabalho da câmara e não da 

pró-reitoria de ensino. Nilva esclarece que temos um acúmulo que nos permite fazer uma revi-

são inicial e a dificuldade está quando esse volume de trabalho chega para a câmara, e essa 

proposta não elimina o papel do parecerista, o que muda é que agora terá a consultoria dos 

avaliadores ad hocs. Fábio lembra que todos os campi já conhecem as regras para a constru-

ção de cursos e deveriam se dar conta também que foi comunicado que aguarda-se o modelo 

de PPC. Nilva lembrou problemas tais como projetos que são reprovados aqui e logo em se-

guida tenta-se burlar a decisão, levando para a extensão. O Colegiado decidiu aprovar a pro-

posta. 1º) Aprovação de atas     : Pelo avançado da hora, o Colegiado decidiu tratar em reunião 

posterior. Às dezoito horas e onze minutos, a Presidenta do Colegiado Nilva Schroeder encer-

ra a reunião da qual eu, José Luís Alves da Rocha, secretário do Colegiado, lavrei a presente 

que, depois de lida e aprovada, será assinada por todos os membros. Florianópolis, 1º de de-

zembro de 2011.
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