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

Aos vinte e dois dias do mês de novembro de dois mil e onze, às treze horas e trinta minutos,

2

na sala de Reuniões da Reitoria do IFSC, Rua 14 de julho, cento e cinquenta, Coqueiros, Flo-

3

rianópolis, SC, reuniu-se o Colegiado de Ensino Pesquisa e Extensão para a oitava reunião or-

4

dinária. Presentes à sessão: NILVA SCHROEDER, Presidenta do CEPE; CLÓVIS PETRY,

5

substituindo WALÉRIA KÜLKAMP HAEMING, Pró-Reitora de Extensão e Relações Exter-

6

nas; PAULO CÉSAR MACHADO, Docente Suplente; ÂNGELA REGINA KIRCHNER, Do-

7

cente Suplente; MICHELE CORRÊA, TAE Titular; DANIEL DEZAN DE BONA, TAE Ti-

8

tular; e da CÂMARA DE ENSINO: FÁBIO ALEXANDRE DE SOUZA, Diretor de Ensino;

9

FABIANA BESEN, Representante Docente; ANDRÉ LUIS ALVES, Representante Docente;

10

CÂMARA DE EXTENSÃO: MARCOS MOECKE, Representante Docente; e também com

11

a presença de Benjamim Teixeira e Renata C. Acauan, do Campus Itajaí, Berenice da Silva

12

Junkes e Gisele Serpa, do Campus Florianópolis e Mara Rúbia Theis do Campus Jaraguá do

13

Sul. Nilva com palavras de boas vindas, agradeceu a presença de todos, leu a ordem do dia e

14

comunicou que alterar-se-á a ordem da pauta, para melhor condução dos trabalhos, deu infor-

15

mes sobre portaria de prorrogação de prazo de integrantes do CEPE e sobre eleições para o

16

CEPE. Constatado quórum suficiente, iniciaram-se os trabalhos. Temas em Pauta: 1º) Apro-

17

vação de projetos de cursos; 2º) Normas para realização de Estágios – Campus Florianópolis;

18

3º) Programa Mulheres Mil; 4º) Regulamento da Audiência Pública para Análise de Regimen-

19

to Didático Pedagógico. Ordem do Dia: 1º) Aprovação de projetos de cursos: Reestruturação

20

do Técnico integrado em química - Campus Florianópolis: Berenice apresentou e as altera-

21

ções entre as quais, relativas à habilitação, carga horária, fluxograma, projeto integrador II na

22

oitava fase e atividades práticas supervisionadas e competências do projeto integrador III. Al-

23

terou-se também a metodologia, validação e diploma. Parecer favorável do relator Fábio que

24

também questionou a dificuldade de inserção no mundo do trabalho haja vista a dificuldade

25

de obter-se vagas de estágio e respondeu-se que isso depende de fazer um trabalho de apre-

26

sentação junto às empresas, trabalho esse que pode ser feito pelo Coordenador do Curso e de

27

Estágio. O Colegiado decidiu aprovar a reestruturação sem ressalvas. Nesse momento adian-

28

tou-se o quarto ponto: 4º) Regulamento da Audiência Pública para Análise de Regimento Di-

29

dático Pedagógico do IFSC: Hamilcar, o coordenador do GT que elaborou a proposta de Re-

30

gulamento Didático-Pedagógico, apresentou o documento. Paulo questionou o cronograma

31

avaliando os tempos muito curtos haja vista que haverá um período para readequação dos pro-

32

jetos de curso para alinhamento com o regimento criado e isso requer tempo. Marcos Moecke

33

questionou a duplicidade de regulamentos, o teor da proposta. O colegiado decidiu encami-

34

nhar que o texto deverá considerar a coerência entre o teor dessa proposta e dos demais regu-

35

lamentos estabelecidos ou em construção. Nilva propõe estender o prazo de manutenção dos

36

delegados para até um mês adentro do primeiro semestre do ano que vem. André questionou o

37

porquê do número pequeno de delegados em alguns campi e Nilva respondeu que isso se deve

38

à representatividade e o Colegiado recomendou que na formação da equipe de delegados os

39

campi busquem preferencialmente uma representação proporcional de todas as ofertas (níveis

40

e modalidades) em cada campus. A Pró-Reitoria de Ensino encaminhará a recomendação não

41

só disso, como também de observar a preparação do delegado. Nilva também leu as indica-

42

ções do Colégio de dirigentes e sugeriu incluir no calendário um trabalho com os chefes de

43

ensino e outro com os diretores gerais e chefes de ensino. O Colegiado decidiu o seguinte cro-

44

nograma: Um encontro com chefes de ensino em dezembro em data a critério da nova pró-rei-

45

tora, com indicativo para oito de dezembro, em dezenove de dezembro: úlltima data para es-

46

colha de delegados pelos campi, em quinze de fevereiro de dois mil e doze: preparação dos

47

delegados, de dezesseis de fevereiro a vinte e três de março: período de avaliação, discussão e

48

apresentação de propostas, de vinte e seis de março a quatro de abril: período de compilação

49

pelo grupo de trabalho, em nove de abril: divulgação das propostas, e de nove a vinte e sete de

50

abril: avaliação das propostas, em trinta de abril: audiência pública e finalmente em vinte e

51

quatro de maio: entrega do documento formatado ao CEPE. A partir daí os chefes de ensino,

52

pesquisa e extensão encaminharão a escolha dos delegados. Registrou-se eletronicamente as

53

sugestões de alteração. O Colegiado decidiu aprovar o regulamento com as modificações pro-

54

postas. Nilva informou que em dois de dezembro às nove horas, aprovar-se-ão as atas no

55

CEPE e que também, por motivos de precisar atender a questões urgentes na instituição, sairia

56

no presente momento da reunião, passando a direção da mesa para o Fábio. Daniel sugere em

57

atenção à decisão de não publicar as atas na página retirar esse item da internet. 2º) Normas

58

para realização de Estágios – Campus Florianópolis: Gisele apresenta: para atender à deman-

59

da dos concluintes que atuam na área e extrapolaram os cinco anos para pedido de reingresso

60

para poderem validar experiência profissional para diplomação. Marcos sugere que em breve

61

o Colegiado encabece um processo de regimento de estágio. O Colegiado decidiu encaminhar

62

um parecer favorável à matéria e orientou o encaminhamento da mesma e o colegiado do

63

campus emitirá parecer. 1º) Aprovação de projetos de cursos: Reestruturação do projeto peda-

64

gógico do Curso Técnico em Pesca na Modalidade Subsequente do Campus Itajaí. Renata

65

apresenta as modificações do projeto que objetiva aproveitar oportunidades de melhorias que

66

o encaminhamento do projeto inicial ofereceu. Alterou-se unidades curriculares tais como as

67

do módulo I, onde se incluiu Matemática, Português instrumental e Projeto Integrador e divi-

68

dindo Introdução a pesca e excluindo qualidade e produtividade. Modificou-se das unidades

69

curriculares, mantendo-se as mesmas competências e habilidades. Benjamin Teixeira explicou

70

que tudo isso se deve à constatação de que o perfil do aluno ingressante requer um trabalho de

71

nivelamento na primeira fase. Paulo avaliou positiva a sensibilidade do grupo que prova sua

72

atenção ao público-alvo, pela busca de mudanças necessárias, para melhor atendê-lo, prosse-

73

gue no sentido que é muito salutar e de se esperar que a práxis, traga a necessidade de mudan-

74

ça, porque quando não se manifesta essa percepção é de se desconfiar que o projeto não esteja

75

funcionando adequadamente. Conclui que isso caracteriza o presente grupo como de legítimos

76

educadores. O Colegiado decidiu aprovar a reformulação. 3º) Programa Mulheres Mil: Silva-

77

na, Ana Machado e Mara apresentam o projeto. Ana contextualiza e historia a criação do pro-

78

jeto e a adesão do IFSC à iniciativa. Silvana prossegue apresentando a parte inicial que deno-

79

minou-se acolhimento das mulheres com o reconhecimento de saberes prévios. A ideia é que

80

a mulher quando melhora, não só a família como também a comunidade a acompanha na mu-

81

dança. Ela é multiplicadora. Este é um programa de governo para atender a metas internacio-

82

nais. Baseia-se no método ARAP, de inspiração freireana e algumas de suas ferramentas são o

83

portfólio e mapa da vida. Respondeu-se a diversos questionamentos e perguntas. Ana destaca

84

que em um projeto como este, não é só o aluno que aprende, várias experiências anteriores

85

corroboram com a conclusão de que os professores aprendem muito. Ângela questionou os se-

86

guintes aspectos do projeto: certificação, avaliação, pré-requisito, destinação da verba e bol-

87

sas, acolhimento do público-alvo e a possibilidade de a inscrição via internet inibir a inclusão

88

desse mesmo público-alvo e Marcos parabeniza porque é o primeiro curso de extensão com

89

tal foco. E questionou se estão auxiliando as mulheres que não têm o CPF para tirá-lo. Res-

90

pondeu-se que sim, porque essa é uma atividade buscativa e isso faz parte da ação, além da

91

exigência do CPF para a inscrição no SISTEC. O colegiado decidiu aprovar o projeto. Infor-

92

mou-se que a apreciação dos três cursos do Continente previstas para a presente reunião,

93

acontecerá em primeiro de dezembro. Técnico Subsequente em Eletrotécnica – Campus

94

Avançado Geraldo Werninghaus e Técnico Subsequente em Mecânica – Campus Avançado

95

Geraldo Werninghaus: Fábio explicou a situação de ambas matérias e solicitou a criação des-

96

ses cursos, porque os alunos de Jaraguá do Sul estão no Geraldo Werninghaus e pretende-se

97

extinguí-los em Jaraguá e criá-los no Geraldo, transferindo-se alunos do antigo local para o

98

novo. O colegiado decidiu aprovar ambos projetos. Às dezessete horas e cinquenta e nove mi-

99

nutos, o Presidente em exercício do Colegiado Fábio Alexandre de Souza encerra a reunião da

100

qual eu, José Luís Alves da Rocha, secretário do Colegiado, lavrei a presente que, depois de

101

lida e aprovada, será assinada por todos os membros. Florianópolis, 24 de novembro de 2011.
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