
ATA DA SEGUNDA REUNIÃO DE 2012 DO COLEGIADO DE ENSINO, PESQUISA E 

EXTENSÃO – CEPE.  Aos dezessete dias do mês de abril de dois mil e doze, às nove horas, na 

sala quatro do Campus Florianópolis-Continente, Rua 14 de julho, 150, Coqueiros, Florianópolis, 

Santa Catarina, reuniu-se o CEPE para a segunda reunião ordinária. Daniela de Carvalho Carrelas 

faz a  leitura  da pauta,  altera  o  ponto cinco para “consulta  sobre a utilização da FAPEU como 

Fundação  de  Apoio  à  Pesquisa  e  Extensão  do  IF-SC”  e  solicita  alteração  da  ordem da  pauta, 

antecipando a apresentação do ponto seis “eleições CEPE”. Alterações aprovadas. Ordem do dia: 

1. Eleições do CEPE: Uéslei Paterno apresenta proposta de unificação das eleições dos Colegiados 

do IF-SC. Informa que o mandato dos antigos representantes acabaria em agosto de 2012 e consulta 

a possibilidade de prorrogação até dezembro de 2012, para coincidir com o processo eleitoral a ser 

deflagrado em setembro. Os presentes Paulo César Machado, Michelle Conceição Corrêa, Edlúcia 

Martins  Almeida  e  Cristiane  Corrêa  Paulick  aceitam a  prorrogação.  Os  representantes  Fabiana 

Besen, Marcelo Luís Pereira e Marcos Moecke serão consultados via memorando. É consultada a 

possibilidade  de  renovação  de  100% dos  membros  do  CEPE  para  que  não  sejam necessárias 

eleições anuais apenas para este colegiado. Permanece a renovação de 50% dos membros em cada 

processo eleitoral. Uéslei Paterno solicita constar em ata que, ao realizar eleição simutânea de todos 

os colegiados do IF-SC, deve-se pensar em um processo de divulgação que não se privilegie alguns 

cargos  em detrimento  de  outros.  2.  Aprovação  da  ata  dos  dias  14  e  15/03/2012: Saul  Silva 

Caetano apresenta os três pontos apontados previamente. No primeiro ponto da pauta, fica definido 

informar que a aprovação ad referendum dos PPC será realizada apenas no momento de transição 

da pró-reitoria de Ensino e do CEPE. Enquanto se implementam os fluxos e processos do CEPE, os 

projetos pedagógicos serão encaminhados para câmara de ensino para análise prévia e os pareceres 

serão apresentados na reunião. Foram estabelecidos os seguintes prazo de antecedência para cursos 

FIC: 1. envio de projetos até o dia 25/06, reunião da câmara de ensino convocada pelo diretor de 

ensino, reunião do CEPE no dia 10/07, limite para o ingresso no dia 20/08; 2. envio de projetos até 

o dia 01/10, reunião da câmara de ensino convocada pelo diretor de ensino, reunião do CEPE no dia 

16/10, limite para o ingresso no dia 30/10. Para os Cursos Técnicos e de Graduação, os prazos são: 

1. envio de projeto até o dia 02/07, reunião da câmara de ensino convocada pelo diretor de ensino, 

reunião do CEPE no dia 21/08, limite para o ingresso no dia 31/08. Em relação ao segundo ponto da 

pauta, anexar a apresentação realizada pelos servidores do Departamento de Ingresso e excluir a 

indicação de consulta jurídica a respeito da matrícula de menores de 18 anos. No décimo segundo 

ponto da pauta, substituir “apreciação universal” por “divulgação para toda comunidade do IF-SC”. 

A  ata  é  aprovada  considerando  essas  alterações. 3.  Apreciação  dos  projetos  dos  cursos 

(aprovados  ad referendum):  Daniela de Carvalho Carrelas informa que os projetos dos cursos 

foram  analisados  e  as  alterações  necessárias  solicitadas  aos  campi.  As  resoluções  007/2012, 
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008/2012 e 009/2012 (ANEXO 01) são apresentadas e referendadas pelo   CEPE  .   4. Apreciação dos 

projetos  dos  cursos:  Técnico  Concomitante/Subsequente  em  Gastronomia  –  Campus 

Florianópolis-Continente;  Patrícia  Matos  Scheuer  apresenta  o  projeto  do  curso,  ofertado  em 

caráter experimental, com carga horária de 1016 horas e 100 horas de estágio curricular obrigatório, 

ofertando 144 vagas totais  anuais nos períodos vespertino e noturno.  Informa, também, que foi 

encaminhado um oficio ao MEC solicitando inclusão deste curso no catálogo de cursos técnicos. 

Após sugestões de revisão das competências e da carga horária dos componentes curriculares, o 

PPC foi aprovado para oferta em 2012/2, considerando uma avaliação técnica que será realizada 

pela  Câmara  de  Ensino,  Diretor  de  Ensino  e  responsáveis  pelo  curso. Para  a  oferta  do  Curso 

Técnico Subsequente e Concomitante em Gastronomia, devem ser suspensas as ofertas dos Cursos 

Técnicos Subsequente em Cozinha e Subsequente em Serviços de Restaurante e Bar. A solicitação 

de suspensão, pelo período de três semestres, deve ser solicitada pela Direção do Campus em 72h e 

será aprovada ad referendum, conforme conhecimento do CEPE. Técnico Subsequente Têxtil em 

Malharia e Confecção (reestruturação) – Campus Araranguá; o memorando 13/2012  solicita a 

redução  da  oferta  de  36  para  32  vagas  no  Curso  Técnico  Subsequente  Têxtil  em Malharia  e 

Confecção,  no  período  noturno,  no  Campus  Araranguá.  A solicitação  é  aprovada  com base  na 

infraestrutura  do  campus. Técnico  Subsequente  Têxtil  em  Malharia  e  Confecção 

(reestruturação)  –  Campus  Araranguá;  é  solicitada,  por  meio  do  memorando 14/2012,  a 

alteração da forma de oferta subsequente para concomitante, no período noturno.  Fica aprovada a 

autorização da inclusão da forma de oferta concomitante ao Curso Técnico Têxtil em Malharia e 

Confecção no período noturno, mantendo a oferta subsequente, no Campus Araranguá, a fim de 

ampliar  a  oferta. Técnico  Concomitante  em  Eletromecânica  (reestruturação)  –  Campus 

Araranguá;  é  solicitada,  por  meio  do  memorando  08/2012,  a  extinção  da  oferta  do  curso  no 

período  vespertino.  É  aprovada  a  redução  de  vagas  do  Curso  Técnico  Concomitante  em 

Eletromecânica, no período     vespertino, compensadas pela criação do Curso Técnico Integrado em   

Eletromecânica,  no Campus Araranguá. Quando houver condições físicas de infraestrutura,  essa 

solicitação será revisada. PROEJA FIC em Eletricista: Instalador Domiciliar (reestruturação) e 

PROEJA FIC em Informática Básica (reestruturação) – Campus Araranguá; é solicitada, por 

meio do memorando 20/2012,  a  suspensão dos  Cursos  PROEJA FIC em Eletricista:  Instalador 

Domiciliar e PROEJA FIC em Informática Básica. Fica aprovada a suspensão da oferta dos cursos, 

no semestre de 2012/2, no Campus Araranguá, para adaptação ao público local. 5. Consulta sobre 

a utilização da FAPEU como Fundação de Apoio à Pesquisa e Extensão do IF-SC: Golberi de 

Salvador Ferreira apresenta a proposta de utilização da FAPEU como fundação de apoio para o 

repasse financeiro voltado à pesquisa e  à  extensão.  Para que isso ocorra,  é  necessária  uma ata 

determinando o interesse da instituição e uma resolução que regulamenta a utilização da fundação. 
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Fica definido o seguinte cronograma para elaboração da resolução: até 10 de maio - Pró-reitores e 

Diretores de Pesquisa e Extensão elaboram a primeira minuta; até 18 de maio - a primeira minuta é 

enviada para as Câmaras de Pesquisa e Extensão para elaboração da segunda minuta; 21 de maio - a 

segunda minuta será apresentada ao CERES e o texto final será divulgado para consulta pública; 15 

de  junho -  sistematização e  apresentação da minuta  final  à  reunião  do CERES; 21 de  junho - 

apreciação do texto final na reunião do CEPE; 04 de julho - apreciação da resolução pelo Conselho 

Superior.  A consulta e o cronograma são aprovados. 6. Aprovação da minuta de resolução que 

regulamenta o uso de espaço físico e bens do IF-SC por terceiros:  Fabiana Mortimer Amaral 

apresenta a minuta de resolução. Foram solicitadas as seguintes alterações: no Art. 12, mencionar a 

existência  do anexo da vistoria  (Anexo III);  no Art.  14,  alterar  para “A contrapartida pelo uso 

eventual  deverá  ser  feita  em  espécie,  calculada  com  base  nos  valores  definidos  pelos  campi, 

aprovados pelo seu colegiado”;  readequar o anexo I;  no Art.  8,  excluir  “consta no anexo I” e 

acrescentar “será definido pelo campus e aprovado pelo seu colegiado”; no anexo II, ítem 2.8.1, 

excluir “ou mediante a doação de materiais permanentes, materiais de consumo ou em prestação de 

serviços”; no anexo III, itens 2.1 e 2.2 do relatório de vistoria, deixar espaço maior para descrição 

das informações. A minuta é aprovada considerando essas solicitações. 7. Aprovação da proposta 

de resolução que define a tramitação dos processos para aprovação no CEPE de cursos FIC, 

Técnico e de Graduação: Paulo Roberto Wollinger apresenta os formulários aprovados na reunião 

de 15 de março, após as sugestões feitas nessa reunião, bem como a resolução que aprova esses 

formulários (006/2012). Foi solicitado: no Art 3º, acrescentar “Parágrafo único A aprovação que se 

refere o caput incluem-se apenas os Cursos Técnicos e FIC”; no Art. 4º, excluir o parágrafo 1º e 2º e 

transformar  o  parágrafo  3º  parágrafo  único;  incluir  tabelas  de  equivalência  no  formulário  de 

reestruturação. Paulo Roberto Wollinger apresenta, em seguida, a resolução 010/2012, que aprova a 

sistemática de tramitação de processos regulatórios para oferta de cursos do IF-SC. Foi solicitado: 

no Art. 2º, acrescentar “Parágrafo único Na autorização da oferta de um novo curso que implica na 

suspensão da oferta ou extinção de outro curso, os processos deverão tramitar paralelamente”; no 

formulário de oferta,  acrescentar “se abertura deste curso acarretará na suspensão ou extinção de 

outra oferta, os processos deverão tramitar paralelamente”.  Aprovadas as resoluções 006/2012 e 

010/2012. 8. Alteração do Regulamento do CEPE: Paulo Roberto Wollinger apresenta a proposta 

de alteração do regulamento do CEPE.  Após a apresentação, fica acordado que esse ponto será 

discutido na próxima reunião. Daiana Maciel solicita registrar na ata a importância de encaminhar 

previamente os materiais para análise. Às 17h40min a Presidente do Colegiado Daniela de Carvalho 

Carrelas encerra a reunião da qual eu, Simone Teresinha da Silva, secretária do Colegiado, lavrei a 

presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada por todos os membros. Florianópolis, 15 

de março de 2012.
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DANIELA DE CARVALHO 
CARRELAS

Pró-Reitora de Ensino ________________________________

MARIO DE NORONHA NETO Pró-Reitor de Pesquisa, Pós-
Graduação e Inovação

________________________________

GOLBERI DE SALVADOR 
FERREIRA

Pró-Reitor de Relações 
Externas

________________________________

SAUL SILVA CAETANO Representante Docente 
Titular

________________________________

ILCA MARIA FERRARI GHIGGI Representante Docente 
Titular

________________________________

PAULO CÉSAR MACHADO Representante Docente 
Suplente

________________________________

MICHELE CONCEIÇÃO CORRÊA Representante TAE Titular ________________________________

GLAUCO JOSÉ RIBEIRO 
BORGES

Representante TAE Titular ________________________________

EDLÚCIA MARTINS ALMEIDA Representante TAE Suplente ________________________________

PATRÍCIA OLIVEIRA REBELO 
LEITE

Representante TAE Suplente ________________________________

CÂMARA ENSINO

PAULO ROBERTO WOLLINGER Diretor de Ensino ________________________________

MARCELO DOS SANTOS 
COUTINHO

Representante Docente ________________________________

DAIANA MACIEL Representante TAE ________________________________

MARIA LUÍSA HILLESHEIN DE 
SOUZA

Representante TAE ________________________________

CÂMARA PESQUISA

GRACIELE VICCINI ISAKA Representante Docente ________________________________

CAMILA KOERICH BURIN Representante TAE ________________________________

CÂMARA EXTENSÃO

FABIANA MORTIMER AMARAL Diretora de Extensão ________________________________

TWISA THIEMI BARCELLOS 
NAKAZIMA

Representante Docente ________________________________

CRISTIANE CORREA PAULICK Representante TAE ________________________________

THAÍS ESTEVES RAMOS 
FONTANA

Representante TAE ________________________________


