
Ata da 5ª reunião do Conselho Superior do Instituto Federal de Santa 1 

Catarina realizada no dia vinte de outubro de dois mil e dez. 2 

 3 

Ao vigésimo dia do mês de outubro de dois mil e dez, na Rua 14 de Julho, nº 650, Enseada dos 4 

Marinheiros - Coqueiros, em Florianópolis, Santa Catarina, reuniu-se no Campus Florianópolis - 5 

Continente, o Conselho Superior do Instituto Federal de Santa Catarina, sob a presidência da Magnífica 6 

Reitora Profª. Consuelo A. Sielski Santos. Estavam presentes os seguintes conselheiros: Claudia S. Soares 7 

de Souza, Norberto Dias, Tarcisio Schmidt, Anésio Schneider, Marcos Dorval Schmitz, Miguel Pelandré 8 

Perez, Golberi de Salvador Ferreira, Zizimo Moreira Filho, Ary Victorino da Silva Filho, Rogério Pereira, 9 

Vanessa de Oliveira, Paulo Roberto de Oliveira Bonifácio, Carlos Ernani da Veiga e Diego Trierweiler. 10 

Como convidados, compareceram a reunião: Maria Clara K. Schneider, Jesué Graciliano da Silva, Érico 11 

de Ávila Madruga e Luiz Fernando Segalin Andrade. Pauta: 1. Aprovação da Ata da 1ª Reunião 12 

Extraordinária realizada no dia 22 de Setembro de 2010; 2. Informes; 3.  Aprovação do Regimento 13 

eleitoral do Campus Florianópolis; 4. Apreciação e Aprovação do Regimento Geral do IF-SC; 5. 14 

Aprovação do Código de Ética do IF-SC. Ordem do dia: 1. Aprovação da Ata da 1ª Reunião 15 

extraordinária realizada no dia 20 de Setembro de 2010; A assessora do Conselho Superior, Pricila 16 

Serpa Oliveira Thiesen informou que o arquivo referente a esta ata foi corrompido e está sob análise da 17 

DTIC para recuperação, caso isso não seja possível, será feita uma ata em conformidade com as 18 

anotações da presidência da ultima reunião, exercida pelo Prof. Jesué Graciliano da Silva. 2.  Informes. 19 

Jesué Graciliano da Silva informou que o Campus São José elegeu novo Diretor, o prof. Nicanor Cardoso, 20 

que tomará posse no dia 13 de fevereiro e seu mandato seguirá até o mês de dezembro, quando toda a 21 

gestão do IF-SC deverá ser renovada. Consuelo Aparecida Sileski Santos informou que na ultima semana 22 

foi realizado um grande evento com aproximadamente 500 alunos da UAB, a fim de conhecerem melhor 23 

a instituição. 3. Aprovação do Regimento Eleitoral do Campus Florianópolis. O prof. Luiz Fernando 24 

Segalin Andrade, representante da comissão eleitoral do campus Florianópolis apresentou a maneira pela 25 

qual a comissão pretende incluir os alunos da EAD no processo eleitoral do Campus e solicitou aprovação 26 

do Conselho. A Conselheira Claudia Soares colocou a disposição o IF-RS para auxilio na logística. 27 

Consuelo Aparecida Sielski Santos sugeriu que a apuração dos votos dos alunos EAD seja realizada via 28 

videoconferência para que a apuração seja feita simultaneamente com o início da apuração dos votos do 29 

Campus Florianópolis. Marcos Dorval sugeriu que sejam realizados debates nos pólos, quando os alunos 30 

devem se inscrever para participarem do processo eleitoral e por fim sugeriu que a apuração seja realizada 31 

em cada um dos pólos, de forma que após a devida apuração a urna seja lacrada e encaminhada para o 32 

campus Florianópolis. Norberto Dias sugeriu que a eleição dos alunos à distância seja realizada por 33 

sistema on line. Jesué Graciliano da Silva esclareceu que esta tecnologia foi questionada pela comunidade 34 



e ainda não há confiabilidade do processo e salientou a indisponibilidade de empréstimo das urnas 35 

eletrônicas pelo TSE devido ao momento eleitoral. Consuelo Aparecida Sielski Santos solicitou a garantia 36 

de que os servidores com lotação definitiva do Campus Florianópolis e lotados provisoriamente na 37 

Reitoria tenham o direito de participar do processo eleitoral. Encaminhamento: O Regimento foi 38 

aprovado em conformidade com o encaminhado pela Comissão Eleitoral, salientando que deve ser 39 

previsto o 2º turno, e que todo o processo eleitoral cumpra o período máximo de 90 dias, além de 40 

analisarem a possibilidade do aumento do tempo para campanha eleitoral. 4. Apreciação do Regimento 41 

Geral do IF-SC. Jesué Graciliano da Silva fez a apresentação da minuta do Regimento Geral Do IF-SC e  42 

de toda a metodologia utilizada para a construção do documento, salientou que a minuta apresentada foi 43 

aprovada pela comunidade acadêmica em audiência pública. Consuelo Aparecida Sielski Santos solicitou 44 

que seja feita uma revisão ortográfica final para posterior publicação. Norberto Dias fez um destaque ao 45 

artigo 63, referente a autonomia e competência deliberativa do colegiado acadêmico do campus. Claudia 46 

salientou que a questão deliberativa é apenas do Conselho Superior e poderá ser delegada a outros 47 

colegiados, sendo que demais apreciações do Colegiado do Campus não deverá ter nomenclatura de 48 

aprovação, e sim de “apreciação da proposta”. Carlos Ernani destacou o artigo 59 do Regimento Geral, ao 49 

solicitar que se adéqüe a nomenclatura já que o Campus Florianópolis tem estrutura distinta dos demais 50 

campi. Zizimo destacou que muitas das decisões no âmbito de cada campus devem ser tomada por sua 51 

comunidade e isto deve ser garantido. Consuelo destacou que atribuir a competência deliberativa no 52 

âmbito do campus foi para garantir as discussões participativas, com a participação da comunidade. Jesué 53 

sugeriu que o Conselho Superior forme uma comissão para análise dos regimentos internos dos campi 54 

para posterior apreciação do Conselho Superior. Encaminhamentos: Manter a competência deliberativa 55 

do Colegiado do Campus, perante as delegações do Conselho Superior, garantindo assim, a gestão 56 

participativa da comunidade acadêmica do Campus. E ainda, alterar a nomenclatura ao trocar a palavra 57 

“aprovação” por “apreciação”.  Adequar a nomenclatura no artigo 59, tendo em vista que a estrutura do 58 

campus Florianópolis é diferenciada dos demais campi. Por maioria, com uma abstenção definiu-se que o 59 

colegiado do campus será regimentalmente nomeado de “Colegiado do Campus”. Definiu-se que os 60 

campi devem aprovar seus Regimentos Internos no prazo de seis meses a partir da publicação do 61 

Regimento Geral. Serão formadas comissões para análise dos regimentos internos dos campi. Regimento 62 

Geral aprovado. 5. Apreciação e Aprovação do Código de Ética do IF-SC. Inicialmente, Dorval 63 

solicitou que este tema seja encaminhado para a próxima reunião tendo em vista sua importância. Em 64 

seguida, Érico se apresentou como Presidente da Comissão de Ética do IF-SC. Em seguida apresentou o 65 

documento e todo o histórico desta comissão junto ao IFSC. E solicitou a aprovação do Código de Ética 66 

do IF-SC. Houveram questionamentos, sanados pelo Presidente da Comissão. Consuelo sugeriu que o 67 

Código de Ética seja aprovado e que um extrato deste documento seja apresentado à comunidade, com 68 



uma linguagem mais clara, para acesso de todos. Outras sugestões de divulgação da comissão de ética e 69 

do código de ética do IF-SC foram dadas pelos Conselheiros, já que este tema é muito importante para a 70 

instituição. Encaminhamentos: Garantia de maior divulgação da comissão de ética e do código de ética 71 

com uma linguagem acessível para toda a comunidade acadêmica do IF-SC. Por maioria, com uma 72 

abstenção o Código de Ética foi aprovado pelo Conselho Superior. Consuelo Aparecida Sielski Santos 73 

declarou encerrada a reunião da qual eu, Pricila Serpa Oliveira Thiesen, Assessora do Conselho Superior, 74 

lavrei a presente ata, que assino após ser assinada pela Presidente e pelos demais conselheiros presentes. 75 
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________________________________________         _____________________________ 77 

CONSUELO APARECIDA SIELSKI SANTOS             CLAUDIA SCHIEDECK S. DE SOUZA  78 

                         Presidente         Representante Titular do MEC 79 
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_______________________________________         ______________________________ 82 

    TARCISIO SCHMITT        MARCOS DORVAL SCHMITZ 83 

       Representante Titular da FHORESC                                   Representante Titular da CONLUTAS 84 
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_______________________________________         ______________________________ 87 

    ANÉSIO SCHENEIDER        MIGUEL PELANDRÉ PEREZ 88 

       Representante Suplente da FHORESC                   Representante Supelnte  da FAPESC 89 
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_____________________________________  ______________________________  92 

                  NORBERTO DIAS                                               GOLBERI DE SALVADOR FERREIRA 93 

     Representante Suplente da FIESC                                           Representante Titular dos Docentes 94 
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_______________________________________         ______________________________ 97 

    ZÍZIMO MOREIRA FILHO                                 ARY VICTORINO DA SILVA FILHO 98 

       Representante Suplente dos Docentes                                  Representante Titular dos Docentes 99 
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_________________________________                           ____________________________________ 105 

       VANESSA DE OLIVEIRA                                   ROGÉRIO PEREIRA    106 

  Representante Titular dos TAE´S                                   Representante Titular dos TAE´S 107 
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_________________________________                              __________________________________ 110 

     CARLOS ERNANI DA VEIGA              PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA BONIFACIO 111 

   Representante dos Diretores – Gerais                               Representante dos Diretores – Gerais 112 
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_________________________________                              __________________________________ 115 

         DIEGO TRIERWEILER                                         PRICILA SERPA O. THIESEN 116 

      Representante dos Discentes                                              Assessora do Conselho Superior do IFSC 117 
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