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ATA DA REUNIÃO DO COLÉGIO DE DIRIGENTES REALIZADA NO DIA ONZE DE MAIO 

DE DOIS MIL E NOVE NO CAMPUS SÃO JOSÉ. Presentes: Andrei Zwetsch Cavalheiro, Carlos 

Ernani da Veiga, Daniela Carvalho Carrelas, Jorge Luiz Pereira, Maria Clara Kaschny Schneider, 

Paulo R. O. Bonifácio, Rosangela M. Casarotto, Rosemary M. Reis, Nilva Schroeder, Jesué 

Graciliano da Silva e Juarez Pontes (por videoconferência). A reunião foi presidida por Regina 

Rogério, substituindo a Reitora Consuelo Aparecida Sielski Santos, que estava em audiência com o 

ministro Raimundo Carreiro em Brasília. Pauta: 1) informes e perguntas; 2) termo de acordo de 

metas e compromissos; 3) PDI; 4) Estatuto. PAUTA. 1) Informes. a)Daniela informou que no dia 

três de junho o Campus Florianópolis-Continente receberá uma comitiva francesa com o objetivo de 

promover intercâmbio na área de gastronomia; b) Andrei informou que o Campus Araranguá 

participou da EXPOARARANGUÁ, com um estande de 50m², com apoio da Reitoria. Disse que o 

evento foi bom para a divulgação da campanha de ingresso pois exibiram vídeos sobre os cursos. c) 

Rosemary informou que em comemoração aos 15 anos do Campus Jaraguá do Sul  acontece a  I 

Mostra Acadêmica - Sustentabilidade : Educando o Cidadão, com a participação do coral e 

orquestra do IF-SC. d) Carlos Ernani demonstrou sua preocupação quanto ao pequeno número de 

inscrições para o CONPET. Disse também que conforme havia sido acordado, as diárias dos 

responsáveis pelo coral e orquestra devem ser divididas entre os campi. e) Nilva apresentou as 

conclusões da reunião do CONIF, realizada nos dias seis a oito de maio em Palmas/TO. Relatou 

que: I) a avaliação da capacitação para novos gestores na ENAP é boa e Rosangela sugeriu que os 

recursos fossem descentralizados; II) não será possível realizar todos os concursos em 2009 e que 

os concursos serão realizados a medida em que as construções dos campi forem concluídas; III) o 

IF-SC já capacitou os campi da grande Florianópolis para o cadastro no SISTEC e na próxima 

semana capacitará os outros campi ; IV) em junho será regulamentada a rede  CERTIFIC, que terá 

como  objetivo o reconhecimento de competências para fins de prosseguimento de estudos e/ou 

exercício profissional; V) nos dias 28 e 29 de maio acontecerá encontro dos comunicadores da rede 

e Waléria representará o IF-SC; VI) Gleisson Rubin apresentou  proposta de laboratórios para o 

programa Brasil Profissionalizado e o Sistema de Acompanhamento de Obras da SETEC; VII) 

sobre o uso do ENEM para acesso aos cursos de graduação, há indicativo de uso como único 

mecanismo, mas que cada instituição pode adotar suas especificidades; e f) Regina destacou o 

encerramento da auditoria da CGU, com reconhecimento público de que houve evolução nos 

processos internos. Sugeriu que os dirigentes verificassem  se há candidatos para os concursos e 
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informou que não há provimento ainda. 2) Termo de acordo de metas e compromissos. Nilva 

apresentou o plano de metas que será discutido em reunião do CONIF em Recife, em junho.  No 

plano, é necessário traçar metas a curto, médio e longo prazo, respectivamente, 2014, 2018 e 2022. 

Uma das metas é a taxa de conclusão dos cursos ser de 90 % e a relação aluno / professor ser de 

22/1. Os IF também se comprometerão a ofertar 50% de cursos técnicos (sendo 10% de PROEJA),  

20% de licenciatura e ofertas de FIC de 160h e cursos livres. Ressaltou que os cursos de FIC devem 

passar sempre pela Diretoria de Ensino. Cada campus terá um programa de certificação 

(CERTIFIC) e cursos de EAD, vinculados preferencialmente à UAB e E-TEC Brasil. Deverá 

primar pela democratização da forma de acesso. Nas licenciaturas, 50% vagas serão destinadas a 

professores da rede pública, na primeira ou segunda licenciaturas. São compromissos: a articulação 

com a  educação básica nos Estados; a prioridade ao ensino técnico (integrado, PROEJA, 

concomitante);  programa de apoio a estudantes com elevado desempenho, projetos de pesquisa e 

de inovação tecnológica; adesão aos processos de gestão: SIMEC, SISTEC, E-MEC, COMPRAS 

MEC, SIGA, EPT. Carlos Ernani demonstrou sua preocupação com a realidade do Campus 

Florianópolis, com muitas aposentadorias. Paulo perguntou se há como não assinar o Plano. Andrei 

disse que só há preocupação com números e não com a qualidade. Nilva disse que este IF já tem 

várias questões debatidas, como a expectativa de 10% de evasão , apresentada em 2006  e que por 

prudência a apreciação do PDI deveria ter prazo estendido.  Jesué ressaltou que nunca mudaremos 

os indicadores se não mudarmos a cultura e que para reduzir a evasão teremos que alterar a carga 

horária dos professores, ao que Juarez concordou. Paulo disse que os números no documento são 

surpresa, uma utopia. Regina explicou que a vigência do Plano é de cinco anos, igual ao PDI. Nilva 

ressaltou que o PDI deve estar sincronizado com o Plano de Metas. Rosangela lembrou que no 

documento há o comprometimento da SETEC com os custos, sendo que uma parcela será liberada 

ainda este ano e que há possibilidade de reajuste do Plano todo ano. Daniela sugeriu uma revisão do 

PDI para ver se ele está adequado ao Plano e que o PDI fosse ajustado conforme necessário. Paulo 

sugeriu que o PDI não fosse revisto, mas que fosse anexada ao mesmo uma observação de que  

seria revisto posteriormente para se adequar ao Plano. Maria Clara disse que são documentos 

sincronizados e que o PDI deve ser ajustado ao Plano. Jesué lembrou o prazo para entrega do PDI 

na SETEC: 30 de junho. Foi decidido que será adiada a entrega do PDI para o dia 18 de junho. Uma 

equipe fará a análise técnica do PDI e sua confrontação com o Plano de Metas. A equipe será 

composta por Fábio Souza, André Souza e Vilmar Coelho e este colégio voltará a reunir-se em 21 
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de maio para avaliação do parecer da comissão. OUTROS ASSUNTOS. Jesué apresentou 

documento do Campus Florianópolis solicitando maior número de delegados na audiência pública 

sobre o estatuto. Foi decidido que este órgão colegiado se ocupe das representações nas audiências 

públicas e afins do IF-SC. Esse documento já foi respondido pela reitoria, que manteve o decidido 

por este colégio no dia 11 de maio. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada por mim, Raquel Lílian 

Barbi de Cerqueira, a presente ata, assinada por todos os presentes acima nominados e 

referenciados. 

 

 

__________________________________________________ 

REGINA ROGÉRIO 

Reitora em exercício - Presidente 

 

_________________________________  ___________________________________  

ANDREI ZWETSCH CAVALHEIRO  CARLOS ERNANI DA VEIGA 

Dir. Geral Campus Araranguá   Dir. Geral Campus Florianópolis 

     

______________________________________ ___________________________________ 

DANIELA CARVALHO CARRELAS  JESUÉ GRACILIANO DA SILVA 

Dir. Geral Campus Continente   Pró-Reitor de Desenvolvimento Institucional 

 

_______________________________  ___________________________________ 

JORGE LUIZ PEREIRA    JUAREZ PONTES 

Dir. Geral Campus São José    Dir. Geral Campus Chapecó 

 

__________________________________  ______________________________ 

MARIA CLARA KASCHNY SCHNEIDER NILVA SCHROEDER 

Pró-Reitora de Pesquisa e Pó-Graduação  Pró-Reitora de Ensino 
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__________________________________  ______________________________ 

PAULO R. O. BONIFÁCIO    ROSANGELA M. CASAROTTO 

Dir. Geral Campus Joinville    Pró-Reitora de Administração  

 

__________________________________  ____________________________________ 

ROSEMARY M. REIS                RAQUEL LÍLIAN BARBI DE CERQUEIRA 

Dir. Geral Campus Jaraguá do Sul    Secretária 

 

 


