ATA DA DÉCIMA-SÉTIMA REUNIÃO DE 2011 DO COLEGIADO DE ENSINO,
PESQUISA E EXTENSÃO – CEPE.
1

Aos 25 dias do mês de outubro de dois mil e onze, às treze horas e quinze minutos, na sala de

2

Videoconferência da Reitoria do IFSC, Rua 14 de Julho, 150, Enseada dos Marinheiros Flori-

3

anópolis, Santa Catarina, reuniu-se o Colegiado de Ensino Pesquisa e Extensão para a décima

4

sétima reunião ordinária. Presentes à sessão: FÁBIO ALEXANDRE DE SOUZA, Diretor de

5

Ensino, representando NILVA SCHROEDER, Presidenta do CEPE; ELISA FLEMMING

6

LUZ, Diretora de Pesquisa; representando MARIA CLARA KASCHNY SCHNEIDER, Pró-

7

Reitora de Pós-graduação, Pesquisa e Inovação; CLÓVIS PETRY, Diretor de Extensão; re-

8

presentando WALÉRIA KÜLKAMP HAEMING, Pró-Reitora de Relações Externas; TEL-

9

MA P. P. AMORIM, Docente Titular; ÂNGELA REGINA KIRCHNER, Docente Suplente;

10

MICHELE CORRÊA, TAE Titular; DANIEL DEZAN DE BONA, TAE Titular; e da CÂ-

11

MARA DE ENSINO: FABIANA BESEN, Representante Docente; ANDRÉ LUIS ALVES,

12

Representante Docente; e da CÂMARA DE PESQUISA: CRISTIANE A. E. ZAPELINI,

13

Representante TAE e MORGANA DIAS JOHANN, Representante TAE, e também com a

14

presença de Kênia Raupp Coutinho e Augiza Carla Bozo da Coordenadoria de Bibliotecas.

15

Fábio com palavras de boas vindas, constatou quórum suficiente e iniciou os trabalhos comu-

16

nicando inserção de mais um item na pauta a pedido da Pró-Reitoria de Extensão e Relações

17

Externas e da Antecipação do item quatro. Temas em Pauta: 1º) Apreciação dos projetos dos

18

cursos; 2º) Oferta de curso FIC em empresas – consulta Campus Itajaí; 3º) Regulamento das

19

Bibliotecas do IF-SC; 4º) Regimento do Comitê Local de Avaliação do PET IF-SC; 5º) Edital

20

de Extensão. Ordem do Dia: 1º) 1. Apreciação dos projetos dos cursos: 1) Técnico Concomi-

21

tante em Mecânica (reestruturação) – Campus Joinville; e Técnico Concomitante em Eletroe-

22

letrônica (reestruturação) – Campus Joinville; apreciados conjuntamente, decidiu-se aprovada

23

a alteração da oferta de vagas. Não serão mais ofertadas turmas no período vespertino. Fábio

24

encaminhará com o campus a atualização dos projetos e Milene encaminhará as Resoluções.

25

2) FIC Assistente em Administração – Campus Gaspar e FIC Assistente em Administração –

26

Campus Geraldo Werninghaus; Entenda-se auxiliar em administração, pois explicou-se que

27

houve um projeto inicial do Curso de Assistente em Administração que retornou ao campus

28

no mesmo momento que surgem a possibilidade do PRONATEC o que levou a inserir-se na

29

oferta do PRONATEC com as devidas adaptações. Então destacou-se que antes não submeti-

30

dos ao colegiado como cursos PRONATEC, iniciou-se a ação com a anuência da Pró-reitoria

31

de Ensino e agora solicita-se o referendo do Colegiado. Questionou-se sobre recursos e res-

32

pondeu-se que por enquanto inexiste recurso extra. Fábio lembra que o PRONATEC é uma

33

realidade dada porque foi decidido pela SETEC e lembrou que esses projetos funcionarão em

34

turno oposto ao regular do docente ou do campus. Telma pede para registrar em ata a orienta-

35

ção de que se atente de possibilidade de ganho de bolsa e trabalho em turno oposto à do traba-

36

lho docente e o Colegiado decidiu aprovar ambos projetos como oferta PRONATEC e Fábio

37

encaminhará as resoluções com Milene. 3) FIC Linux para Servidores da Educação – Campus

38

Garopaba; A relatoria indicou modificações, entre as quais a bibliografia básica e o eixo tec-

39

nologico será “Formação de Educadores”. O Colegiado decidiu aprovar o projeto e Fábio en-

40

caminhará com o campus as alterações e Milene as resolução. 2º) Oferta de curso FIC em em-

41

presas – consulta Campus Itajaí; A empresa WEG solicitou com contrapartida para a institui-

42

ção, uma turma especial do curso de Metrologia que não foi ofertado de acordo com o projeto

43

por não ter conseguido procura suficiente. Debateu-se amplamente o tema e concluiu-se que

44

O campus pode ofertar o curso em turno que possibilite a participação dos funcionários da

45

empresa, sem necessariamente ser oferta fechada. O Colegiado deliberou que o campus deve

46

detalhar junto à empresa WEG a proposta, que será analisada pelo colegiado. Fábio fará os

47

encaminhamentos com o campus. 4º) Regimento do Comitê Local de Avaliação do PET-IF-

48

SC. O colegiado decidiu adiantar o item quatro. Informou-se que Fábio fará a interlocução en-

49

tre SISU e PET, participando a partir de agora do comitê. Fábio leu a proposta para que o gru-

50

po ajudasse a concluir o documento do regimento interno do comitê local de acompanhamen-

51

to do PET-IFSC. Destacaram-se itens para esclarecimentos e debate, e as modificações foram

52

registradas eletronicamente. Decidiu-se que o comitê local de acompanhamento compor-se-á

53

por um tutor de grupos PET indicado pelos seus pares, os coordenadores dos cursos de gradu-

54

ação do ifsc que possuem grupos PET, três representantes indicados pelas Pró-Reitorias de

55

Ensino, Pesquisa e Extensão, respectivamente um de cada pró-reitoria, um representante dis-

56

cente bolsista de grupos PET do IFSC indicados pelos seus pares. E o prazo máximo de per-

57

manência dos membros tutores e representantes conselheiros será de dois anos permitindo-se

58

duas reconduções e um dos representantes indicados pelas pró-reitorias será o presidente e ou-

59

tro o interlocutor. Após o artigo sexto, insere-se outro artigo em que o comitê enviará ao

60

CEPE proposta de regulamentação de funcionamento para apreciação. O Colegiado decidiu

61

aprovar o documento com alterações. Fábio encaminhará para o Marcelo a finalização e revi-

62

são final para publicação. Iniciou-se pausa às quinze horas e quarenta minutos e retornou-se

63

às dezesseis horas. 3º) Regulamento das Bibliotecas do IF-SC: O colegiado aprovou o docu-

64

mento com alterações. Registrou-se eletronicamente as alterações sugeridas e Kênia as enca-

65

minhará e Marcelo fará a revisão para publicação. 5º) Ponto incluído na pauta, por solicitação

66

da Extensão: Edital APROEX – Ingresso. Solicitou-se aprovação para abertura de edital para

67

apoio a projetos de extensão relacionados ao ingresso. O Colegiado decidiu aprovar. Às de-

68

zessete horas e trinta e oito minutos, o Presidente do Colegiado encerra a reunião da qual eu,

69

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

70

aprovada, será assinada por todos os membros. Florianópolis, 07 de novembro de 2011.
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