
Ata da 2ª reunião extraordinária do Conselho Superior do Instituto Federal

de Santa Catarina realizada no dia treze de julho de dois mil e onze.

Aos treze dias do mês de julho de dois mil e onze, na Rua 14 de Julho, nº 650, Enseada dos Marinheiros

-  Coqueiros,  em Florianópolis,  Santa Catarina,  reuniu-se no Campus  Florianópolis  -  Continente,  o

Conselho Superior do Instituto Federal de Santa Catarina, sob a presidência do Magnífico Reitor Prof.

Jesué  Graciliano  da  Silva.  Estavam presentes  os  seguintes  conselheiros:  Antonio  José  Carrodore,

Norberto Dias, Tarcísio Schmitt, Marcos Dorval Schmitz, Sergio Luiz Gargioni, Golberi de Salvador

Ferreira, Zizimo Moreira Filho, Ary Victorino da Silva Filho, Maria Leda Costa Silveira, Vanessa de

Oliveira, Maurício Gariba Junior, Ramon Martins. Como convidados, compareceram a reunião: Regina

Rogério, Nilva Schroeder, Maria Clara K. Schneider, Waléria Külkamp Haeming, Volnei Velleda e

alguns membros do SINASEFE. Pauta: 1. Mensagem do Reitor; 2. Informes; 3. Aprovação da Ata da

anterior do Conselho Superior; 4. Deflagração do Processo Eleitoral; 5. Apresentação das Atividades

Realizadas pela  UNAI;  6.  Proposta de Calendário  do Conselho Superior  para 2º  semestre/2011; 7.

Aprovação dos cursos: a) PROEJA Técnico em Cozinha – Campus Florianópolis-Continente; b) Curso

de Licenciatura em Ciências da Natureza com Habilitação em Física (reestruturação) – Campus Jaraguá

do Sul; c) Curso de Licenciatura em Ciências da Natureza com Habilitação em Física (reestruturação) –

Campus Araranguá; d) Curso de Licenciatura em Ciências da Natureza com Habilitação em Química

(reestruturação) – Campus São José; e) Curso Pós-Graduação Lato Sensu (especialização) em Mídias na

Educação – Criação UAB .  Ordem do dia: 1. Mensagem do Reitor: O Prof. Jesué Graciliano da Silva

informou que foi nomeado Reitor pro tempore do IF-SC por meio da Portaria 825/2011 do Ministério

da Educação para o período de 29/6/2011 ao dia 11/12/2011. Sua nomeação se deu em decorrência da

renúncia da Prof. Consuelo Aparecida Sielski Santos,, que assumiu o cargo de Chefe da Universidade

Corporativa dos Correios. Salientou que durante esse mandato pro tempore seu principal compromisso

será consolidar processo de expansão do IF-SC.  Em seguida apresentou a nova equipe de pró-reitores,

tendo em vista que o  ex-Pró-Reitor de Extensão e Relações Externas, Marcelo Carlos da Silva e a ex

Pró-Reitora de Administração, Rosangela M. Casarotto também foram cedidos aos Correios. Eles foram

substituídos pela Prof.  Waléria Külkamp Haeming e Regina Rogério respectivamente, que já faziam

parte da equipe de gestão da instituição. Ademais, apresentou o Prof. Volnei Velleda Rodrigues que

assumiu o cargo de Diretor Executivo e mencionou que se mantiveram nas funções as Pró-Reitoras

Nilva Schroeder, Maria Clara K. Schneider. 2.  Informes:  a) o Presidente do Conselho informou que a

sala agendada para a realização desta reunião foi utilizada para recepção de material permanente pelo

Campus Florianópolis-Continente, e por este motivo reunião teve que ser transferida para este ambiente

menor; b) Jesué Graciliano da Silva informou que a Reitoria mudou-se para nova sede, situada à Rua 14



de Julho, 650 – Coqueiros; c) O Prof. Jesué Graciliano da Silva informou que a comunidade acadêmica

pode participar das reuniões deste Conselho por meio de suas representações, conforme o Regulamento

do Conselho Superior em vigor, porém sem direito a voto. Considerando que os conselheiros não se

opuseram houve a permissão da participação de servidores docentes e administrativos como ouvintes da

reunião. d) Prof. Jesué informou que foram concedidas pelo Governo Federal 15 (quinze) mil bolsas

para intercâmbios para alunos e servidores da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, de

forma  que estas devem ser   usufruídas  nos  próximos  quatro  anos;  e)  informou  que o  IF-SC está

começando a discussão sobre o PRONATEC, já que existem muitas dúvidas relacionadas ao programa.

Nesse  momento  o  IF-SC fez  uma  estimativa  de  cursos  de  formação inicial  e  continuada para  os

próximos anos, para fins de previsão de recursos pelo MEC. Seminário sobre o tema será realizado nos

meses de agosto e setembro para que toda a comunidade compreenda o Projeto de Lei 1209/2011 que

está tramitando no Congresso Nacional.  A Prof. Waléria Külkamp Haeming informou que amanhã, dia

14 de Julho de 2011 será realizada a terceira reunião do Comitê Organizador do II Fórum Mundial de

Educação Profissional e Tecnológica, na sede dos Correios, em São José; g) O Conselheiro Norberto

Dias informou que o Campus Florianópolis, com recurso da ACATE e FAPESC, capacitou alunos que

já estão sendo encaminhados ao mercado de trabalho; g) Pricila Serpa Oliveira Thiesen, membro da

Comissão  de  Avaliação dos  Regimentos  Internos,  informou  que o  Regimento  Interno  do  Campus

Florianópolis deverá ser encaminhado para análise deste Conselho na reunião agenda para o mês de

agosto; h) O Conselheiro Maurício Gariba Junior informou que foi proferida pela Justiça Federal de

Santa Catarina sentença favorável à progressão funcional de DI para DIII, ao docente Leandro Schwarz,

lotado no Campus Florianópolis; i) O Conselheiro Marcos Dorval, a pedido do SINASEFE, entregou ao

Presidente do Conselho Superior do IF-SC um manifesto com a assinatura de alguns docentes refente a

progressão docente.  3. Aprovação da Ata anterior:  Leitura da ata. Após a leitura da ata da reunião

anterior, Prof. Jesué esclareceu que, após assumir o cargo procurou compreender o tema (progressão

docente) com maior profundidade e que normalmente, assuntos que envolvem direitos trabalhistas de

servidores   não são objeto de  deliberação de  Conselhos.  Salientou  que  utilizar  a  competência  do

Conselho Superior descrita no inciso: “analisar outros assuntos de interesse da comunidade” foi a forma

encontrada para justificar a presença desse assunto nesse fórum, que normalmente seria discutido no

Colegiado de Desenvolvimento de Pessoas. Ocorre que houve uma decisão e a ex reitora procurou

viabilizar a operacionalização, conforme consta em ata e conforme foi votado no dia 1 de junho. Mas,

concorda com os conselheiros que não houve clareza no que seria exatamente essa operacionalização e

que isso deveria ter ficado bem claro para todos naquela ocasião.  Pois uma decisão que tem impactos

financeiros deve ser tomada com todos os cuidados possíveis preservando inclusive os conselheiros, que

respondem também como ordenadores de despesa junto ao Reitor. O Prof. Jesue Graciliano da Silva



esclareceu que sem um parecer  favorável  da  CONJUR ou da AGU não será  possível  conceder  a

progressão por titulação de forma administrativa. Já que os gestores da Instituição não podem assumir o

risco  de  ter  que  ressarcir  o  erário  e  serem acusados  de  improbidade  administrativa,  conforme  já

 alertados. Isso porque o montante financeiro para viabilizar tal medida não está previsto no orçamento. 

Ademais, possivelmente o impacto financeiro estimado é na ordem de 200 mil por mês para se cumprir

tal decisão. O servidor ao receber a progressão o faria de boa fé e dificilmente teria que devolver.

Salientou que na condição de docente e servidor público gostaria muito de conceder, mas como gestor

não pode faze-lo e solicitou a compreensão da comunidade acadêmica do IF-SC. Por fim, esclareceu

que a decisão no IFRS não foi tomada diante do atual, onde há determinação expressa para não proceder

a concessão da progressão por titulação pela CONJUR. E que quando a Reitora do IF-RS estendeu a

progressão para todos na mesma situação, havia uma condição política e jurídica diferente, já que a

decisão havia transitado em julgado. O Conselheiro Antonio José Carrodore destacou sua preocupação

enquanto conselheiro por entender que as decisões de gestão de pessoas devem ser sempre sustentadas

por pareceres jurídicos, não apenas em prol dos conselheiros mas também da educação profissional e

tecnológica,  opinião esta corroborada pelos Conselheiros Norberto Dias,  Tarcisio Schmitt  e  Sergio

Gargioni. Os Conselheiros Ary Victorino e Marcos Dorval solicitaram a revogação da Resolução nº

19/2011/CS e a expedição de nova Resolução da forma aprovada por este Conselho na última reunião.

O Conselheiro Tarcísio Schmitt salientou ainda que por entender que este tema é muito complexo tanto

para a gestão quanto para os servidores, deve ser tratado por todos com muito zelo e com a devida

paciência para que quando haja a segurança jurídica necessária os encaminhamentos definitivos sejam

tomados. Destaques à ata da reunião anterior: a) O Conselheiro Ary Victorino solicitou que no ítem nº

3, na terceira frase, seja destacado que a a afirmação constante é o entendimento da então Reitora

Consuelo  Aparecida  Sielski  Santos;  b)  Marcos  Dorval solicitou  que  conste  no  item  3,  o  seu

entendimento de que o Regimento Interno do Conselho Superior é omisso com relação às competências

do Conselho  Superior  referente à  Gestão  de  Pessoas. Proposta  de  encaminhamento:  o  Prof.  Jesué

Graciliano da Silva sugeriu que seja encaminhada a votação de aprovação da ata da reunião anterior

com os destaques apresentados, bem como a inclusão como ponto de pauta desta reunião a “progressão

docente”. Regime de votação: a) Ata aprovada com destaques por unanimidade;  b) por maioria definiu-

se por não incluir o tema como ponto de pauta novamente. Encaminhamentos: a) Ata aprovada com os

destaques acima apresentados; b) A progressão docente não será novamente apreciada nesta reunião; c)

O Prof. Jesué Graciliano da Silva esclareceu que a Resolução nº 19/2011/CS já publicada continuará em

vigor e aplicação administrativa da progressão docente deverá aguardar a segurança jurídica necessária.

4. Deflagração do Processo Eleitoral: O Prof. Jesué Graciliano da Silva apresentou aos conselheiros as

comissões eleitorais dos campi já nomeadas pelos respectivos Diretores-Gerais, salientou que cada uma



das comissões eleitorais nomeadas deverão organizar o processo eleitoral para os cargos de Reitor e

Diretor-Geral nos campi de Florianópolis, São José, Florianópolis-Continente, Joinville e Jaraguá do

Sul.  Destes  servidores  nomeados  para  compor  as  comissões eleitorais  dos  campi  será  composta  a

comissão a  central  que  organizará o processo de eleição para Reitor  do IF-SC. A reunião para  a

composição da comissão eleitoral central será realizada no dia 29 de Julho, às 10h, no auditório do

Campus  Florianópolis-Continente.  Segue anexa a  relação  das  comissões  eleitorais  nomeadas  pelos

Diretores-Gerais  dos  Campi.  O Conselheiro  Marcos  Dorval  apresentou  questionamento referente  a

situação do mandato do Reitor Pro-Tempore Jesué Graciliano da Silva, já que a legislação define que

em caso de  vacância  o  substituto  atuaria  pelo  prazo de  90  (noventa)  dias  apenas.  O  Prof.  Jesué

Graciliano da Silva esclareceu aos conselheiros que em caso de renúncia do Reitor pro tempore o

professor nomeado pelo Ministro da Educação para substituí-lo tem mandato de 90 dias para organizar o

processo eleitoral.  Ocorre  que  o  próprio  Ministério da Educação definiu,  por  meio  da  Portaria  nº

711/2011 (anexa) que o processo eleitoral no IF-SC deverá ocorrer no dia 05 de outubro de 2011;

Salientou ainda, que a legislação não define prazo para a posse do Reitor eleito neste processo, que teria

o escopo de ser para complementação de mandato, o que no IF-SC não ocorrerá devido ao curto período

para o fim deste mandato. Por fim, sobre este tema, o Prof. Jesué Graciliano da Silva esclareceu que a

Procuradoria Federal expediu parecer jurídico favorável a um único processo eleitoral na instituição

baseado  nos  princípios  constitucionais  da  economicidade  e  da  razoabilidade.  Por  solicitação  do

conselheiro Marcos Dorval, consignou-se em ata sua discordância na realização de um único processo

eleitoral.  Encaminhamentos: Processo  eleitoral  deflagrado.  Comissões  Eleitorais  aprovadas.  5.

Apresentação das Atividades Realizadas pela UNAI: Compareceram à reunião os auditores do IF-SC

Marcelo Aldair de Souza e João Clovis Schmitz. Os auditores relataram as atividades realizadas durante

o primeiro semestre de 2011 ao salientar como principal a visita aos campi do Plano da Expansão II

com o objetivo de reconhecimento (estrutural, de recursos humanos e de controles internos). Desta

forma, até o presente momento a Unidade de Auditoria Interna do IF-SC cumpriu em 47,6% (quarenta e

sete vírgula seis por cento) das atividades previstas e aprovadas no PAINT 2011. Por fim, os auditores

salientaram o principal objetivo mudar a visão dos servidores com relação à auditoria, pois o trabalho

realizado  tem  o  objetivo  de  ser  preventivo  e  não  punitivo  como  culturalmente  se  pregou.

Encaminhamentos: os conselheiros solicitaram que sejam encaminhados indicativos para análise do

relatório de gestão. 6. Proposta de Calendário do Conselho Superior para 2º semestre/2011: O Prof.

Jesué Graciliano da Silva apresentou para apreciação e aprovação deste Conselho calendário de reuniões

ordinárias a serem realizadas no segundo semestre de 2011 já com os principais pontos de pauta a serem

analisados  por  reunião,  como  segue:  17/08  -  Aprovação  dos  Regimentos  Eleitorais;  19/10  -

Homologação do  resultado  das  Eleições;  07/12  -  Posse  dos  novos  Conselheiros. O Presidente  do



Conselho Superior salientou que além dos pontos já apresentados nas datas fixadas, outros temas devem

ser trazidos, tais como, aprovação de regimentos internos dos campi. Destacou que até o final deste ano

este Conselho passará por renovação e aumento de  representatividade devido ao aumento do número de

campi. Encaminhamento: Calendário  aprovado.  7.  Aprovação dos  cursos:  O Prof.  Fábio  Souza,

representando a Prof.  Nilva  Schroeder,  Pró-Reitora de Ensino,  Presidente do CEPE, apresentou os

cursos  para  aprovação  deste  Conselho.  Salientou  que todos  já  foram exaustivamente  analisados  e

devidamente aprovados pelo CEPE. Debate e dúvidas sanadas. Os conselheiros solicitaram que o CEPE

encaminhe os critérios de demanda, com os dados finais junto com os resumos quando referente à

criação de  cursos.  Encaminhamentos:  a)  PROEJA Técnico em Cozinha – Campus Florianópolis-

Continente – Aprovado; b) Curso de Licenciatura em Ciências da Natureza com Habilitação em Física

(reestruturação) – Campus Jaraguá do Sul; Aprovado; c) Curso de Licenciatura em Ciências da Natureza

com Habilitação em Física (reestruturação) – Campus Araranguá; Aprovado; d) Curso de Licenciatura

em Ciências da Natureza com Habilitação em Química (reestruturação) – Campus São José; Aprovado;

e)  Curso Pós-Graduação  Lato  Sensu (especialização)  em Mídias  na  Educação  –  Criação  UAB  -

Aprovado. Para finalizar a reunião, o Presidente do Conselho Superior, Prof. Jesué Graciliano da Silva

deixou uma reflexão ao se comprometer em cumprir as regulamentações vigentes, ademais salientou

que a transição na gestão do IF-SC está sendo muito complicada já que muitos processos  iniciados, e

portanto, precisam ser encaminhados, contudo da forma que atualmente se entende como adequada.

Além disso, esclareceu que há seis meses existe a possibilidade de cessão da Prof. Consuelo, e desde

então toda a equipe tenta se preparar para substituí-la o que não é missão simples. Afirmou que que tem

o posicionamento, de que apenas entrarão em ponto de pauta neste Conselho aqueles temas que são de

sua competência e somente após ter a segurança jurídica devida para a aplicabilidade. Por fim, salientou

que seu mandato será de curto prazo, e que logo em seguida retornará para sala de aula como é devido,

entendendo que este é um grande desafio profissional. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do

Conselho Superior do Instituto Federal de Santa Catarina, Jesué Graciliano da Silva encerrou a reunião,

da qual eu Pricila Serpa Oliveira Thiesen lavrei a ata.
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