1 ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2012 DO COLEGIADO DE
2 ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO – CEPE. Aos dez dias do mês de agosto de dois mil e
3 doze, às nove horas e trinta minutos, na sala de reuniões do gabinete da Reitoria, Rua 14 de julho,
4 150, Coqueiros, Florianópolis, Santa Catarina, reuniu-se o CEPE para a sua primeira reunião
5 extraordinária. Estavam presentes: Cláudia Silveira (Diretora de Ensino do Campus Florianópolis);
6 James Silveira e Sérgio Avila (Depto Acadêmico Eletrotécnica); Jony Laureano Silveira, Fernando
7 Santana Pacheco e Charles Lima (Depto Acadêmico Eletrônica); e José Antônio Bourscheid (Depto
8 Acadêmico Construção Civil). Paulo Roberto Wollinger agradece a presença de todos e inicia a
9 reunião. Ordem do dia: 1. Apreciação dos cursos: FIC em Desenhista de Móveis – Campus
10 Criciúma; Camila Koerich Burin e Thaís Esteves Ramos Fontana apresentam o parecer, favorável à
11 aprovação do curso, que é aprovado pelo CEPE para oferta regular do IFSC. A oferta para o
12 PRONATEC estará condicionada à adequação do PPC ao guia PRONATEC. FIC em Cadista para
13 a Construção Civil – Campus Criciúma; Daiana Maciel apresenta o parecer, favorável à
14 aprovação do curso. O CEPE aprova o parecer. FIC em Ciências da Natureza e Matemática –
15 Campus Criciúma; Camila Koerich Burin e Thaís Esteves Ramos Fontana apresentam o parecer,
16 favorável à aprovação do curso, que é aprovado pelo CEPE. FIC em Educação a Distância –
17 Campus Chapecó; Maria Luisa H. de Souza apresenta o parecer, que vota pelo retorno do projeto
18 ao Campus para adequação. O parecer é aprovado pelo CEPE. FIC em Produção e Edição de
19 Vídeos – Campus Avançado Palhoça-Bilíngue; Saul Silva Caetano apresenta o parecer que é
20 favorável à aprovação do curso. O parecer é aprovado pelo CEPE. Técnico Subsequente em
21 Mecânica (reestruturação) – Campus Florianópolis; Maria Luisa H. de Souza apresenta o
22 parecer, favorável à reestruturação do curso, que é aprovado pelo CEPE. Técnico Subsequente em
23 Eletromecânica (reestruturação) – Campus Lages; Saul Silva Caetano apresenta o parecer, que
24 vota pelo retorno do projeto ao campus para adequações. O parecer é aprovado pelo CEPE. O CEPE
25 sugere que na justificativa da mudança do turno da oferta, o Campus considere uma melhor análise
26 de demanda incluindo o documento enviado pelo sindicato local. É decidido pelo CEPE que
27 documentos que auxiliem na decisão dos processos sejam apresentados através de especificação e
28 identificação. O parecerista terá liberdade de decisão sobre a utilização ou não desses subsídios.
29 Técnico Subsequente em Biotecnologia (reestruturação) – Campus Lages; Daiana Maciel
30 reapresenta o parecer. Acrescenta que os professores têm carga horária baixa e ponderam a criação
31 de novos cursos nessa área. A parecerista sugere aprovar a ampliação da oferta no ano de 2013,
32 recomendando a realização de um estudo mais aprofundado sobre o perfil do Campus que considere
33 também a oferta de novos cursos em tempo hábil para o ano de 2014. A sugestão é aprovada por 11
34 votos contra um. Superior de Tecnologia em Sistemas de Telecomunicações (extinção) –
35 Campus São José; Fabiana Besen, Thaís Esteves Ramos Fontana e Camila Koerich Burin

36 apresentam o parecer, favorável à aprovação da extinção da oferta do curso. Os presentes aprovam o
37 parecer por unanimidade, que será encaminhado para apreciação do Conselho Superior. Golberi de
38 Salvador Ferreira sugere deixar claro o porquê de extinguir um CST e criar engenharia em algumas
39 áreas, já que são cursos de qualidade, com boa infraestrutura e empregabilidade dos egressos.
40 Daiana Maciel concorda e acrescenta que a concepção da instituição deve ser discutida e o PDI
41 considerado antes da tramitação dos processos. O CEPE irá sugerir à comissão de elaboração do
42 PDI que se atente aos cursos que estão sendo apresentados pelos campi. Os cursos de engenharia
43 serão apreciados estritamente quanto ao projeto dos cursos, ficando para o conselho superior a
44 decisão da aprovação da oferta, após apresentação da agenda de implementação dos cursos.
45 Graduação em Engenharia Mecatrônica – Campus Florianópolis; Marcelo dos Santos Coutinho
46 apresenta o parecer, favorável à aprovação do projeto do curso. Foi realizada avaliação in loco e
47 encaminhado o relatório da comissão avaliadora ao campus, sendo que algumas sugestões foram
48 acatada e outras não. O parecer é aprovado por unanimidade. A aprovação do PPC será
49 encaminhada ao Conselho Superior para a devida autorização da oferta, sendo apontadas algumas
50 ponderações para auxiliar nessa decisão. Superior de Tecnologia em Mecatrônica Industrial
51 (suspensão) – Campus Florianópolis; Paulo Roberto Wollinger faz a leitura do memorando
52 078/2012 DAMM, que solicita a suspensão de oferta do CST em Mecatrônica Industrial pelo
53 período de dois semestres. Será incluído no parecer que, dentro desse período, o Campus deverá
54 solicitar a extinção ou regularizar a oferta do curso. A solicitação é aprovada por unanimidade.
55 Graduação em Engenharia Eletrônica – Campus Florianópolis; Daiana Maciel apresenta o
56 parecer, favorável à aprovação do projeto do curso. O CEPE aprova o parecer por unanimidade. A
57 aprovação do PPC será encaminhada ao Conselho Superior para a devida autorização da oferta,
58 sendo apontadas algumas ponderações para auxiliar nessa decisão. Graduação em Engenharia
59 Civil – Campus Florianópolis; Fabiana Besen presenta o parecer, favorável ao retorno do projeto
60 do curso ao campus para ajustes. Saul questiona a manutenção da oferta do CST quando a aceitação
61 desses profissionais no mercado é dificultada. Bourscheidt afirma que o perfil de formação dos
62 alunos é diferente nos dois cursos. O PPC retornará ao campus para adequação das questões
63 apontadas pela relatora. O projeto e as devidas adequações serão revistos e encaminhados até
64 segunda-feira, 13/08, às 8h, para o parecerista. Contempladas as solicitações, após verificação do
65 parecerista por delegação do CEPE, o curso será encaminhado ao Conselho Superior para
66 autorização da oferta. Proposta aprovada por unanimidade. Graduação em Engenharia Elétrica –
67 Campus Florianópolis; Maria Luisa H. de Souza presenta o parecer. O PPC retorna ao campus
68 para adequação das questões apontadas pela relatora. O projeto e as devidas adequações serão
69 revistos e encaminhados até segunda-feira, 13/08, às 8h, para o parecerista. Contempladas as
70 solicitações, após verificação do parecerista por delegação do CEPE, o curso será encaminhado ao

71 Conselho Superior para autorização da oferta. A proposta é aprovada. Os representantes dos
72 Departamentos Acadêmicos de Eletrotécnica, Eletrônica e Construção Civil informam que não
73 solicitarão, nesse momento, a suspensão ou extinção dos CSTs ofertados pelos respectivos
74 departamentos. Superior de Tecnologia em Gastronomia e Superior de Tecnologia em Hotelaria
75 – Campus Florianópolis-Continente; Thaís Esteves Ramos Fontana e Camila Koerich Burin
76 apresentam os pareceres. Foi realizada avaliação in loco, encaminhados os relatórios das comissões
77 avaliadoras ao campus e algumas sugestões foram acatadas. A aprovação dos PPCs será
78 encaminhada ao Conselho Superior para a devida autorização da oferta, sendo apontadas algumas
79 ponderações para auxiliar nessa decisão. Será reforçado nos pareceres que o campus deverá garantir
80 aos alunos a realização de unidades curriculares pendentes. Os pareceres são aprovados. Paulo
81 Roberto Wollinger agenda a próxima reunião da Câmara de Ensino para o dia quatro de setembro de
82 2012. Às dezesseis horas o Presidente substituto do Colegiado, Paulo Roberto Wollinger, encerra a
83 reunião da qual eu, Simone Teresinha da Silva, secretária do Colegiado, lavrei a presente ata que,
84 depois de lida e aprovada, será assinada por todos os membros. Florianópolis, dez de agosto de
85 2012.
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