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

EXTENSÃO – CEPE.  Aos dez dias do mês de julho 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  quinta  reunião  ordinária.  Daniela  de  Carvalho  Carrelas  agradece  a 

presença de todos e consulta os integrantes do CEPE e das demais Câmaras sobre a possibilidade de 

participação na reunião da Câmara de Ensino para avaliação dos projetos dos cursos. Os presentes 

concordam com a proposta.  Ordem do dia: 1. Aprovação da ata do dia 21/06/2012: Ilca Maria 

Ferrari Ghiggi solicita incluir a questão da reestruturação dos cursos, que passarão a valer apenas 

para os ingressantes de novos processos seletivos. É questionada a definição de avaliação externa 

para os cursos de graduação do IF-SC, sendo este ponto colocado em votação pela presidente do 

CEPE. Fica aprovado que, para todos os novos cursos de graduação do IF-SC, serão convidados 

especialistas externos de avaliação de cursos superiores, vinculados àquela área do curso. A ata é 

aprovada. 2.  Apreciação  dos  pareceres  dos  cursos: Técnico  Integrado  em  Agroindústria 

(reestruturação)  –  Campus São Miguel  do Oeste;  Marcelo  dos  Santos  Coutinho apresenta  o 

parecer do relator, que é favorável à solicitação do Campus. O CEPE aprova o parecer.  Técnico 

Concomitante em Agroindústria (reestruturação) – Campus São Miguel do Oeste; Marcelo dos 

Santos  Coutinho  apresenta  o  parecer  e  Daniela  de  Carvalho  Carrelas  pede  vistas  ao  processo, 

solicitando que o Campus encaminhe o PPC para análise. O curso será reapresentado na próxima 

reunião do CEPE. Técnico Concomitante em Plástico (reestruturação) – Campus Avançado 

Caçador  e  Técnico  Concomitante  em  Produção  de  Moda  (reestruturação)  –  Campus 

Araranguá; Fabiana Besen apresenta os pareceres do relator,  favoráveis às reestruturações dos 

cursos, que são aprovados pelo CEPE.  Técnico Concomitante em Vestuário (reestruturação) – 

Campus Avançado Caçador e Técnico Subsequente em Vestuário (reestruturação) – Campus 

Jaraguá do Sul; Daiana Maciel apresenta os pareceres, favoráveis às reestruturações dos cursos. O 

CEPE  aprova  os  pareceres.  FIC  em  Formação  de  Professores  em  Educação,  Ciência  e 

Tecnologia – Campus Itajaí; Daiana Maciel informa a alteração do nome do curso para FIC em 

Tecnologias Educacionais. O parecer, favorável à aprovação do curso, é aprovado pelo CEPE. FIC 

em Introdução RAD; FIC em CAD - Desenho Auxiliado por Computador para Área Elétrica e 

FIC em Introdução à Linguagem C – Campus Itajaí; Marcelo dos Santos Coutinho apresenta os 

pareceres do relator, favoráveis à aprovação dos cursos. O CEPE aprova os pareceres.  FIC em 

Recepcionista  de  Visitantes  Inglês  e  FIC  em  Recepcionista  de  Estrangeiros  Espanhol  – 

Campus Criciúma;  FIC em Usinagem – Campus Florianópolis;   Maria  Luisa  H.  de  Souza 

apresenta os pareceres, favoráveis à aprovação dos cursos, que são aprovados pelo CEPE. FIC em 

Estampador  e  Gravação  de  Matriz  Serigráfica  e  FIC  em  Manutenção  de  Máquinas  de 

Costura – Campus Jaraguá do Sul; FIC em Mecânico de Manutenção de Freios, Suspensão e 
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Direção  Automotivos  –  Campus  Florianópolis;  FIC  em  Cozinha  Brasileira  –  Campus 

Florianópolis-Continente; Fabiana  Besen  apresenta  os  pareceres,  favoráveis  à  aprovação  dos 

cursos, que são aprovados pelo CEPE. FIC em Desenho Técnico Mecânico – Campus Avançado 

Geraldo Werninghaus e FIC em Processamento de Alimentos – Campus São Miguel do Oeste; 

Camila  Koerich  Burin  e  Thaís  Esteves  Ramos  Fontana  apresentam os  pareceres,  favoráveis  à 

aprovação  dos  cursos,  que  são  aprovados  pelo  CEPE.  FIC em Mecânico  de  Manutenção de 

Motores de Ciclo Otto – Campus Florianópolis; Daiana Maciel apresenta o parecer que aprova o 

curso. O CEPE aprova o parecer. Tendo em vista a necessidade de esclarecimentos sobre cursos 

técnicos  subsequentes  e  concomitantes,  uma  comissão  será  responsável  pela  compilação  da 

legislação referente a essas formas de oferta, constituída por Daniela de Carvalho Carrelas, Fabiana 

Besen, Camila Koerich Burin e Thaís Esteves Ramos Fontana. A comissão se reunirá no dia 06 de 

agosto, na Pró-Reitoria de Ensino. No caso de cursos ofertados via PRONATEC, ficam aprovados 

apenas  os  projetos;  a  aprovação  da  oferta  fica  condicionada  a  esclareciementos  por  parte  dos 

coordenadores  do  PRONATEC.  3.  Apresentação  do  resultado  do  estudo  realizado  pela 

Coordenadoria da Área de Telecomunicações, sobre a modalidade de curso a ser ofertado pelo 

Campus  São  José:  os  professores  Evandro  Cantú  e  Marcos  Moecke,  do  Campus  São  José, 

apresentam o relatório final da comissão de estudo de ofertas de vagas em telecomunicações. O 

parecer da comissão é que “o Curso  Superior de Tecnologia em Sistemas de Telecomunicações 

deve ser extinto já no próximo semestre e, no período noturno, deve ser mantido um curso técnico 

subsequente na área de telecomunicações, visando atender à demanda das empresas”. A solicitação 

de  extinção  do  curso  será  apresentada  na  próxima  reunião  do  CEPE.  4.  Resolução  que 

regulamenta  as  normas  para  emissão  do  certificado  com  base  nos  resultados  do  ENEM 

(republicação): Marcelo Raupp apresenta a resolução. Informa que, para ter direito ao certificado 

de Ensino Médio, o interessado deverá ter atingido na prova do ENEM, no mínimo, 450 pontos em 

cada uma das áreas de conhecimento e, no mínimo, 500 pontos na redação.  A republicação da 

resolução é  aprovada.  5.  Resolução que regulamenta e  unifica as normas para expedição e 

registro  dos  diplomas  e  certificados  dos  cursos  técnicos  e  FIC no  IF-SC:  Marcelo Raupp 

apresenta  a  resolução.  É solicitado acrescentar  no Art.  7º  “quando passará a  gozar  de validade 

nacional”.  A resolução  é  aprovada. 6.  Resolução  que  institui  e  regulamenta  o  intercâmbio 

internacional de estudantes: Jair Cadorin apresenta a proposta de resolução. É solicitado usar a 

definição  “tutor  acadêmico  de  intercâmbio”;  no  Art.  8º,  na  sequência,  acrescentar  “com  suas 

próprias características”; no Art. 8º, substituir o §3 por “Fica impedido de participar de quaisquer 

outros intercâmbios do IF-SC o aluno que abandonar o intercâmbio sem justificativa, a critério do 

CCEQ”; no Art. 8º, §4, acrescentar que o CCEQ poderá solicitar tradução da documentação; no Art. 

9º,  adequar  a  redação  em relação  à  “carga  horária”  e  “serão  aproveitadas”,  acrescentando,  na 
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sequência, “respeitada a legislação própria”; no Art. 10, excluir “de graduação”; no Art.  10, §3, 

acrescentar, na sequência, “salvo os casos em que o CCEQ autorizar liberação de proficiência”. A 

resolução é aprovada considerando as alterações sugeridas.  Às dezessete horas,  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, 10 de julho de 2012.
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