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

EXTENSÃO – CEPE.  Aos vinte e um dias do mês de junho de dois mil e doze, às nove horas, na 

sala de reuniões do Gabinete da Reitoria, Rua 14 de julho, 150, Coqueiros, Florianópolis, Santa 

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

a presença de todos e solicita inclusão da posse dos representantes discentes como segundo ponto 

da pauta. A inclusão é aceita. Ordem do dia: 1. Aprovação da ata de 09/05/2012: a ata é aprovada 

com as seguintes alterações: incluir os nomes 'Graciele Viccini Isaka' e 'Simone Teresinha da Silva' 

na comissão responsável pela escolha dos representantes discentes do CEPE (linha 8); acrescentar 

as opções 'sim' e 'não' para indicar a necessidade de revisão ou ajustes na proposta de parecer da 

Câmara  de  Ensino (linha  20);  incluir  a  informação do  prazo  de uma semana para  retorno  dos 

projetos de cursos dos campi, com as alterações solicitadas pela Câmara de Ensino (linha 69) e 

incluir o nome 'Michelle Conceição Corrêa' para coordenar, juntamente com Glauco José Ribeiro 

Borges, a comissão de alteração do Regulamento do CEPE (linha 79). 2. Posse dos representantes 

discentes  do  CEPE  e  das  Câmaras  de  Ensino  e  Pesquisa:  Antônio  Marcos  Malachovski, 

representante discente titular do CEPE, e Mariana Rosa Ribeiro, representante discente da Câmara 

de  Pesquisa,  são apresentados  e  assinam portaria  de  nomeação.  Daniela  de Carvalaho Carrelas 

informa que Fernando Patrício Filho, representante discente suplente do CEPE, e Liziane Barbosa 

da Silva Cabral, representante discente da Câmara de Ensino, assinarão a portaria de nomeação na 

próxima reunião. 3. Apreciação da resolução 013/2012 de aprovação ad referendum de projetos 

de cursos: Paulo Roberto Wollinger informa sobre a necessidade de aprovação ad referendum em 

situação emergencial dos cursos, tendo em vista o prazo do Departamento de Ingresso e convênios 

estabelecidos.  A resolução  013/2012  (ANEXO 01)  é  apresentada  e  referendada  pelo  CEPE. 4. 

Apreciação dos pareceres dos cursos: Espanhol Aplicado ao Turismo – Campus Avançado 

Garopaba;  Paulo Roberto Wollinger apresenta o memorando 044/2012, que solicita redução da 

oferta de 30 para 25 vagas por falta de estrutura física. O parecer da Câmara de Ensino, favorável à 

solicitação do campus, é aprovado pelo CEPE. FIC em NR 10 – Campus Avançado Geraldo 

Werninghaus; Paulo Roberto Wollinger apresenta o memorando 017/2012, que solicita que o curso 

FIC em NR 10, aprovado pela resolução 095/2011 para o Campus Jaraguá do Sul, seja ofertado 

apenas no Campus Avançado Geraldo Werninghaus. O  parecer da Câmara de Ensino, favorável à 

solicitação do campus, é aprovado pelo CEPE.  Técnico Subsequente em Fabricação Mecânica 

(reestruturação) – Campus Avançado Xanxerê; Paulo Roberto Wollinger apresenta o memorando 

015/2012, que solicita alteração da matriz curricular do curso por falta de estrutura física. O parecer 

da  Câmara  de  Ensino,  favorável  à  solicitação  do  campus,  é  aprovado  pelo  CEPE. Técnico 

Integrado em Vestuário PROEJA (reestruturação) – Campus Jaraguá do Sul;  Fabiana Besen 

apresenta o parecer da Câmara de Ensino, que é favorável à reestruturação do curso. O parecer é 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35



aprovado pelo CEPE.  Técnico Subsequente em Vestuário (reestruturação) – Campus Jaraguá 

do Sul; Daiana Maciel apresenta o parecer do relator e as solicitações de reestruturação realizadas 

pelo Campus. Saul Silva Caetano pede vistas ao processo, que retornará para apreciação após uma 

análise  mais  criteriora,  sob  responsabilidade  do  solicitante  e  da  Câmara  de  Ensino.  FIC  em 

Formação de Professores em Educação, Ciência e Tecnologia – Campus Itajaí; Daiana Maciel 

apresenta o parecer, sendo solicitado ao Campus adequação do nome do curso. O PPC receberá uma 

nova análise,  retornando para as próximas reuniões da Câmara de Ensino e do CEPE.  FIC em 

Assentamento  e  Rejuntamento  de  Pisos  –  Campus  São  Miguel  do  Oeste  e  FIC  em 

Aprendizagem em Hospedagem – Campus Florianópolis-Continente; Daiana Maciel apresenta 

os pareceres favoráveis à aprovação dos cursos, que são aprovados pelo CEPE. Técnico Integrado 

em Mecânica – Campus Itajaí; Daniela de Carvalho Carrelas apresenta o parecer elaborado pelo 

relator Marcelo Coutinho, que é favorável à aprovação o curso. O CEPE aprova o parecer. Paulo 

Roberto  Wollinger  esclarece  que  as  reestruturações  dos  PPCs  só  passarão  a  valer  para  os 

ingressantes  dos  novos  processos  seletivos  e  será  elaborada  uma  normatização  a  respeito. 

Informação  sobre  avaliação  dos  cursos  de  graduação  do  IF-SC: Paulo  Roberto  Wollinger 

informa que os cursos de graduação serão avaliados por uma comissão externa de avaliadores do 

INEP, seguindo critérios determinados pela CONAES. Para apreciação dos cursos de Engenharia, 

cada  integrante  da  Câmara  de  Ensino  será  responsável  por  um  PPC  e,  juntamente  com  os 

avaliadores externos de cada curso, realizarão avaliação in loco. O CEPE apreciará na reunião do 

dia 07 de agosto a aprovação do PPC e pertinência da oferta, encaminhando posteriormente ao 

Conselho Superior para aprovação da oferta.  5. Alteração da data da reunião do CEPE: Daniela 

de Carvalho Carrelas informa que a data da reunião do CEPE no mês de agosto foi alterada de 

21/08  para  07/08,  considerando  a  data  da  reunião  do  Conselho  Superior  e  a  necessidade  de 

submissão de projetos de cursos técnicos e de graduação a este Conselho. 6. Proposta de resolução 

sobre duplicidade de matrícula:  Paulo Roberto Wollinger realizará a proposta de resolução que 

será apresentada em uma próxima reunião do CEPE. 7. Aprovação da minuta de resolução que 

regulamenta  a  utilização  das  Fundação  de  Apoio  à  Pesquisa  e  Extensão  no  IF-SC:  Luiz 

Henrique Castelan Carlson apresenta  a  minuta da resolução,  elaborada conforme o cronograma 

definido na reunião do CEPE no dia 17 de abril de 2012. Foram sugeridas as seguintes alterações: 

no Art. 10, §5º, excluir a palavra “projeto do IF-SC”; no Art. 10, §8º, e no Art. 20, substituir “alunos 

regulares  de  nível  médio,  técnico,  de  graduação  e  pós-graduação”  por  “alunos  regularmente 

matriculados no IF-SC”. A minuta é aprovada pelo CEPE, considerando as alterações sugeridas, e 

será submetida para apreciação do Conselho Superior na reunião do dia 04 de julho. 8. Visita aos 

campi para implementação do fluxo do CEPE: Daniela de Carvalho Carrelas informa que precisa 

ser definido um cronograma de ação / capacitação dos professores em relação à implementação das 
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resoluções 006/2012 e 010/2012 do CEPE. É decidido que essas oficinas serão realizadas pela Pró-

Reitoria de Ensino e não pelos integrantes do CEPE, tendo em vista a redução de despesas com 

diárias e passagens.  9. Alteração da Resolução do CEPE 002/2012: Marcelo Raupp apresenta a 

resolução, republicada no dia 21 de junho de 2012, que dispõe sobre o processo de revalidação de 

diplomas de curso técnico de nível médio ou curso superior de graduação expedido por instituição 

estrangeira.  Foi  solicitado  substituir,  no  Art.  4º,  Item 7,  a  palavra  'autenticado'  por  'visado'.  A 

republicação da resolução é aprovada pelo CEPE. 10. Adequação dos projetos dos cursos do IF-

SC para oferta no PRONATEC: Daniela de Carvalho Carrelas informa que alguns cursos FIC do 

IF-SC apresentam nome ou carga horária diferente do que está definido no guia do PRONATEC e 

consulta sobre a forma de adequação dessas divergências. Consulta também sobre a oferta de cursos 

que já foram aprovados para outro campus. Será apresentada, na reunião do dia sete de agosto, uma 

minuta  de  resolução  definindo  essas  questões  e  uma  planilha  de  equivalência  dos  cursos  já 

aprovados  no  CEPE ao  guia  PRONATEC.  No  caso  de  cursos  sem relação  direta  com o  eixo 

tecnológico do campus, haverá necessidade de apreciação pela Câmara de Ensino, que receberá do 

CEPE a prerrogativa de aprovação desses cursos. Às 15h30min, 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, 21 de junho de 2012.
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