
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA

SÚMULA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLÉGIO DE DIRIGENTES DO IFSC

Data: 27/06/2013
Horário: 13:30
Local: Auditório da Reitoria

Pauta:
1) Aprovação de súmula;
2) Informes;
3) Concurso Público 2013;
4) Eventos PROEX (SEURS, SEPEI, SIEM, ICBL);
5) Pronatec e Mulheres Mil;
6) Apresentação dos processos de distribuição do orçamento relativo à oferta EaD;
7) Sistema Dual Alemão – Piloto IFSC;
8) Centro de Memória;
9) PDI 2014-2018.

1- Aprovação de súmula
• A súmula de 03/06/2013 foi aprovada e assinada pelos dirigentes.

2- Informes
a) Maria Clara Kaschny Schneider

• A Reitoria recebeu o Ofício 48/2013/SETEC/MEC sobre o Programa de Modernização da Rede 
Federal para uso de Tecnologias Educacionais – PMTE, que tem por objetivo incorporar o uso de tecnologias 
à  rotina dos docentes,  por  meio  da utilização de computadores  pessoais  tipo Tablet  e  de computadores 
interativos com solução integrada de Lousa Digital. A implantação do programa iniciará em julho com a  
entrega dos tablets aos docentes efetivos de um dos câmpus do IFSC que possua conexão de internet e rede 
wi-fi, escolhido pela Reitoria. Depois serão entregues aos demais câmpus. A Reitora escolheu o Câmpus  
Florianópolis para a 1ª etapa do programa. Os dirigentes questionaram sobre a questão da carga patrimonial  
do equipamento e será verificada junto à Coordenadoria de Almoxarifado e Patrimônio 

• A Pró-Reitoria de Administração solicitou a indicação de 02 representantes do Colégio de Dirigentes 
para compor, juntamente com a área técnica, a comissão responsável pela avaliação de desempenho no IFSC, 
tendo em vista que foi publicada a portaria 554/2013 do MEC que dispõe sobre as diretrizes para o processo 
de avaliação de desempenho dos docentes. A Reitoria enviou ofício ao Sinasefe solicitando a indicação de 01 
representante para a comissão. Foi prorrogada a última avaliação de desempenho até junho de 2013, para que 
fosse possível realizar a progressão docente. A partir de 1º/07/2013 não poderão ser feitas progressões até  
que seja realizado um novo processo de avaliação na instituição. Houve uma discussão no CONIF sobre o 
tema e a orientação é para que não se faça nenhuma progressão antes de regulamentar o processo seguindo as  
novas diretrizes do MEC. Os servidores Marlon Vito Fontanive e Erci Schoenfelder farão parte da comissão 
e a servidora Telma Pires Pacheco Amorim será membro suplente.

• Com relação ao GT sobre flexibilização formado na última reunião, as pró-reitoras Daniela e Elisa 
procederão à escolha de 02 representantes da CIS e 01 representante do CEPE para compor o GT juntamente 
com os demais membros. Na realização da primeira reunião será escolhido o coordenador.  

• CONIF  : Na última reunião, a SETEC apresentou algumas diretrizes orçamentárias tendo em vista a 
proposta  de  reestruturação  da  Rede  Federal:  foi  proposta  uma  inversão  dos  percentuais  de  custeio  e 
investimento. O orçamento do IFSC está dividido em 2/3 para a rubrica de custeio e 1/3 para investimento. A 
lógica do MEC é incrementar e aumentar o investimento. O recurso de orçamento previsto para o IFSC é de  
7,5 milhões e o MEC disponibilizaria mais recursos sobre o valor correspondente à rubrica de investimento, 
considerando a proposta de reestruturação.
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• Ainda não há definição da Matriz  Orçamentária 2014 e foi  formada uma comissão paritária  do 
CONIF e SETEC para discutir os critérios.

• Solicitou-se aos diretores projetar em cada câmpus a real necessidade relativa ao custeio e destacou-
se que ainda não houve retorno da economia do projeto Esplanada Sustentável. Foi reiterada a necessidade  
de ação em rede, principalmente em razão das diferenças existentes entre os câmpus. Solicitou-se que os  
diretores gerais se posicionem junto aos chefes de administração para compor o orçamento até a 1ª semana 
de  julho.  A liberação  do  investimento  será  efetivada  com a  realização  dos  empenhos.  Os  gráficos  de 
investimento foram repassados aos chefes DAM com as datas limites. Em setembro haverá o recolhimento 
da rubrica de investimento não executado nos câmpus para realocação dos recursos na rede IFSC.

• Foi instituído por portaria do Ministro da Educação o Conselho Permanente para o Reconhecimento 
de  Saberes  e  Competências  –  RSC.  Foi  criado  no  CONIF  o  comitê  que  discutirá  os  critérios  para  a 
composição das bancas de avaliação e as atribuições do Conselho Superior, sob a Presidência do Reitor do IF 
Sul de Minas, Sérgio Pedini. O tema sobre a ascensão ao cargo de professor titular ainda está em discussão 
no GT, pois envolve os institutos federais e as universidades. O assunto causa impacto direto no orçamento  
das instituições e do MEC.

• O tema do auxílio transporte está sendo apreciado pelo MPOG para alteração da normativa. Está 
sendo discutida a proposta de auxílio fixação para os câmpus distantes e de difícil de acesso.

• Foi debatido também o tema da Assistência Estudantil e o CONIF vai solicitar alteração do decreto 
ou a publicação de nova regulamentação para melhor viabilizar os programas.

• A Reditec  2013  acontecerá  em  Maceió  de  02  a  06/09.  Os  diretores  devem  organizar  a  sua 
participação no evento com antecedência para garantir a presença do IFSC.

• Estrutura das funções e FCC  : A liberação das FCC's não será suficiente para atender as necessidades 
dos institutos federais. A SETEC está fazendo o levantamento dos cursos de cada instituição pelo Sistec. 
Estão previstas 140 FCC's para o IFSC e será necessário discutir como fazer a distribuição, visto que esse  
número não atende plenamente a instituição.

• Edital  para  participação  em  eventos  :  Somente  será  autorizada  a  participação  em  eventos  aos 
servidores que se submeteram ao edital da PROPPI. Os diretores devem orientar os servidores dos câmpus 
para esse procedimento da instituição.

• Grupo de Trabalho da Resolução dos TAE's  : Na última reunião foi constituído o GT para apresentar 
a proposta de resolução das atividades dos TAE's e designado pela Portaria 694/2013. O Diretor do Câmpus 
Araranguá, prof. Olivier  Allain, membro do GT destacou que está prevista uma discussão da Resolução  
13/2008 nos câmpus e que nesse mesmo dia poderia ser feita a discussão da resolução dos TAE's. Apresentou 
a proposta de se fazer um questionário aos TAE's para mapear a demanda dos servidores e após a discussão 
no GT,  apresentar uma primeira versão para debate em reunião ampliada. Além dos membros já designados,  
o GT será composto por 02 representantes da CIS/CDP e 01 representante do CEPE, escolhidos na 1ª reunião  
dos colegiados, após a posse dos novos membros.

• Al  teração de    c  onselheiro  :  O prof. Nicanor Cardoso pedirá exoneração do cargo de diretor geral,  a 
partir de agosto, por motivos particulares e assumirá interinamente o prof. Marcílio Lourenço da Silva, até 
que se faça novo processo de consulta no câmpus. Os dirigentes devem escolher um novo representante para 
o  Conselho  Superior.  A representante  suplente,  Raquel  Matys  Cardenuto,  Diretora  do  Câmpus  Lages 
assumirá a titularidade e o Diretor do Câmpus Urupema, Jorge Pereira, será o novo representante suplente  
dos diretores gerais no Consup.  

b) Pró-Reitoria de Ensino – PROEN – Daniela de Carvalho Carrelas
• O PSAD – Plano Semestral de Atividades Docentes está disponível na internet para todos os câmpus 

desde março de 2013, por meio da ferramenta PSADweb, desenvolvida pelo servidor Igor Thiago Marques  
Mendonça, Coordenador de Apoio Tecnológico. Todos os docentes preencheram os formulários com as suas  
atividades, entretanto foram verificadas inconsistências relativas a Resolução 13/2008, que regulamenta as  
atividades  docentes  no  IFSC.  Foi  enviado um memorando aos  diretores  solicitando a  identificação  das 
inconsistências e a sua correção, uma vez que não é possível alterá-las no sistema, e o retorno do documento 
com as devidas providências à PROEN. O registro formal dessas alterações é necessário por questões legais.

• Calendário Unificado 2014  : Foi apresentada a proposta do calendário unificado 2014, elaborado com 
base nas orientações sobre o calendário da copa. O documento será encaminhado aos chefes DEPE para 
discussão e será apreciado na próxima reunião do Codir para aprovação final. Os diretores devem promover  
o debate nos câmpus.  As orientações do MEC prevê a autonomia das instituições para a elaboração do  
calendário.  
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3-  Concurso Público 2013
Apresentação: Silvana Rosa Lisboa de Sá – Diretora Executiva

Informações/discussão: 
• A Comissão do Concurso está preparando um relatório sobre o processo na instituição. Em relação  

às questões legais do concurso,  houve 05 denúncias referentes à formação das bancas,  09 mandados de 
segurança referentes à prova de títulos e 01 ação judicial para reverter a anulação das questões 11 e 40 da  
prova para o cargo de Assistente em Administração.

• Com relação às vagas não preenchidas, a comissão sugeriu à gestão a realização de novo concurso  
para os cargos de técnico-administrativos no 2º semestre de 2013. Para os cargos de docentes há necessidade  
de mais investimento, além de ser um processo que precisa de mais tempo para realização e, por essa razão, a  
comissão sugeriu fazer o processo de remoção no 2º semestre de 2013 e em 2014 realizar um novo concurso.

• O processo de remoção será realizado seguindo o modelo dos TAE's, com a condição de que o  
processo somente seja efetivado quando ocorrer o encerramento do semestre, a fim de que não haja prejuízo  
para os alunos. Após o processo de remoção, serão chamados os candidatos da lista de espera.

• Os novos códigos de vaga serão analisados no estudo da estrutura de referência. A liberação de 
código de vaga para cargos específicos será definida na próxima reunião.

• O Câmpus Palhoça terá um processo a parte, considerando as suas especificidades, tendo em vista  
que o edital do concurso já teve essa previsão.
Encaminhamento:  

• Após a posse dos novos servidores, será iniciado o processo de remoção. Os servidores docentes 
deverão informar os câmpus para os quais se têm intenção de remoção e essa somente será efetivada quando 
houver outro servidor para o cargo, sem prejuízo do encerramento do semestre letivo. 

• Para as vagas não preenchidas do concurso, poderá haver chamada pública para redistribuição. Os 
processos poderão ser indeferidos se os candidatos não cumprirem todos os requisitos. 

4- Eventos PROEX (SEURS, SEPEI, SIEM, ICBL)
Apresentação: Golberi de Salvador Ferreira – Pró-Reitor de Extensão e Relações Externas 

           Fabiana Mortimer Amaral – Diretora de Extensão
                                              

Informações/discussão: 
• O SEURS –  Seminário de  Extensão Universitária  da Região  Sul  acontecerá  de  04  a  08/08  em 

Florianópolis e está sendo organizado pela UFSC. 
• Serão disponibilizados espaços para estandes institucionais com o objetivo de promover atividades 

interativas  e  divulgar  os  trabalhos  de  extensão  das  instituições.  Os  câmpus  poderão  participar  com 
apresentação oral, oficina, minicurso e apresentação cultural.  Haverá também roteiros culturais com visitas 
guiadas  pelos  alunos  dos  cursos  de  Guia  de  Turismo  e  Condutor  Ambiental  do  Câmpus  Florianópolis 
Continente.   

• O SIEM – Simulação de Organizações Internacionais para o Ensino Médio acontecerá dentro da 
programação do SEURS em um único dia.  O SIEM é um evento do curso de Relações Internacionais da 
UFSC, voltado aos alunos de ensino médio. Trata-se da simulação de uma assembleia da ONU. O SIEM 
aconteceu em maio e teve a participação de 17 alunos do Câmpus Florianópolis. O IFSC recebeu um convite 
especial da UFSC para a repetir o SIEM no SEURS somente com os alunos do IFSC, dos cursos técnicos 
integrados  e  concomitantes.  Os  alunos  receberão  um  treinamento  específico  para  o  evento  por 
videoconferência.  A  PROEX  disponibilizará  ônibus  para  o deslocamento  dos  alunos  e  servidores 
acompanhantes. Os custos de alimentação e hospedagem serão por conta do  câmpus. Os  CERE's deverão 
encaminhar e-mail à PROEX informando o número de alunos participantes.

• O SEPEI – Seminário de Pesquisa, Extensão e Inovação acontecerá em Lages de 28 a 30/08, e tem 
por  objetivo  principal  promover  a  integração  do  IFSC e  divulgar  as  experiências  na  área  de  inovação 
tecnológica por meio dos projetos de pesquisa e extensão de alunos e servidores dessa instituição. Foram 
inscritos 216 trabalhos, sendo 150 de pesquisa e 40 de extensão. Ao final do evento haverá a publicação do  
anais do SEPEI. 

• A ICBL -  International Conference on Interactive Computer Aided Blended Learning acontecerá de 
02  a  04/11  em  Florianópolis,  e  esse  ano  está  sendo  organizada  pelo  IFSC,  em  parceria  com  outras 
instituições.  A ICBL é uma conferência interdisciplinar que tem como objetivo promover o intercâmbio na 
área da aprendizagem assistida por computador. Haverá a participação de 03 palestrantes internacionais, 
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apresentação de artigos, pôster,  workshop, tutorial e sessão temática. O endereço eletrônico do evento é  
http://www.icbl-conference.org/2013/ .
Encaminhamento: 

• A PROEX está encaminhando as informações aos câmpus por meio das CERE's. A orientação geral 
será encaminhada ao e-mail do grupo Colégio de Dirigentes.  

5- Pronatec e Mulheres Mil
Apresentação: Golberi de Salvador Ferreira – Pró-Reitor de Extensão e Relações Externas

           Ania Tamilis da Silva – Coordenadora do Programa Mulheres Mil

Informações/discussão: 
• O tema Pronatec será discutido na próxima reunião.
• Houve mudança na metodologia do programa Mulheres Mil e a partir de 2014 os câmpus deverão 

fazer pactuação das vagas com as entidades envolvidas. No momento há 11 câmpus participantes e 09 em 
processo de inscrição. No ano passado houve um déficit de matrícula e esse ano foram abertas 57 novas 
vagas. 

• O Câmpus Tubarão já está ofertando curso do programa Mulheres Mil em parceria com o Câmpus 
Criciúma. O Câmpus São Carlos já tem um curso com 66 mulheres inscritas.

• Destacou-se que o programa Mulheres Mil tem um índice de evasão baixo e promove a inclusão  
social, que é um dos objetivos da instituição.
Encaminhamento: 

• Os  câmpus  que  quiserem a  capacitação  da  nova  metodologia  deverão  solicitá-la  à  Diretoria  de 
Extensão.

6- Apresentação dos processos de distribuição do orçamento relativo à oferta EaD
Apresentação: Daniela de Carvalho Carrelas – Pró-Reitora de Ensino

           Paulo Roberto Weigmann – Chefe do Departamento de Educação a Distância 
           Alexandre Motta – Chefe do Departamento de Orçamento e Finanças

Informações/discussão: 
• O tema sobre a institucionalização da EaD foi discutido na reunião do Conselho Superior no dia 

19/06 onde foi aprovada a resolução de institucionalização dos NEaD's no IFSC, com a proposta de que 
todos os câmpus sejam núcleos de educação à distância. Existem ainda questões que precisam ser resolvidas,  
como a forma de organizar o orçamento e também o modo de contabilizar os alunos, ou seja, de que câmpus 
é o aluno. 

• No  Fórum  dos  Pró-Reitores  de  Ensino  realizou-se  uma  discussão  e  o  questionamento  foi 
encaminhado ao CONIF para que haja um posicionamento comum para a rede.

• A PROEN visitou 14 câmpus para apresentar a proposta de habilitação dos NeaD's. Em princípio 
será criado no IFSC o fundo de desenvolvimento da EaD com destinação de 5% do orçamento.

• Foi apresentada uma proposta de distribuição dos recursos em vários cenários de oferta de cursos e 
para isso foram criadas tipologias de esforços com porcentagens pré-definidas para cada câmpus envolvido.

• Destacou-se que uma parte da distribuição da Matriz Orçamentária ainda ocorre de forma linear 
como fomento e que passará a ser distribuída totalmente em função do número de alunos. Nesse sentido é  
importante definir como será a contagem dos alunos.

• Os  dirigentes  destacaram que  será  necessário capacitar  os  servidores  nos  câmpus  para  atuar  na 
modalidade a distância e sugeriram fazer um processo de distribuição dos recursos de forma mais simples no 
primeiro momento para aprimorar com a experiência.

• Ressaltou-se que será necessário discutir e definir os critérios para a forma de oferta dos cursos, o 
modo de contagem dos alunos e a distribuição dos recursos, tendo em vista que os programas e-Tec e UAB  
estão sendo desenvolvidos para induzir a oferta de EaD nos câmpus e a instituição deverá assumir a gestão  
do programa.
Encaminhamento: 

• A proposta será disponibilizada no fórum para apreciação dos diretores e socialização nos câmpus e 
discussão na próxima reunião do Codir.  
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7- Sistema Dual Alemão – Piloto IFSC
Apresentação: Daniela de Carvalho Carrelas – Pró-Reitora de Ensino

Informações/discussão: 
• O IFSC foi convidado pela SETEC para participar juntamente com a Câmara Brasil-Alemanha de  

um projeto piloto do Sistema Dual Alemão. O projeto tem por objetivo a construção do currículo IFSC-  
empresa  na  formação  dos  alunos.  É  possível  buscar  parcerias  com  empresas  de  Santa  Catarina  para  
participar.  

• O IFSC será  responsável  pela  formação  técnica  dos  alunos,  tendo como  base  a  articulação  do  
currículo  da  instituição  com  a  empresa,  ou  seja,  o  aluno  para  o  mundo  do  trabalho.  A SETEC  irá  
disponibilizar bolsas para os alunos que participarem do programa.
Encaminhamento: 

• Foi  composto  um grupo  para  participação  do  projeto  piloto  com os  câmpus  Lages,  Urupema,  
Joinville e Jaraguá do Sul – Geraldo Werninghaus.

• A PROEN dará mais orientações aos câmpus envolvidos. 

8- Centro de Memória
Apresentação: Golberi de Salvador Ferreira – Pró-Reitor de Extensão e Relações Externas

           Sandra Guimarães – Coordenadora do GT

Informações/discussão: 
• Na reunião do GT do Centro de Memória foi sugerido que houvesse uma análise técnica de um dos 

membros durante o processo de desfazimento de bens, para verificar a possibilidade do bem compor o acervo 
da instituição antes de que fosse realizado o descarte.

• Sugeriu-se que os membros do GT façam parte da comissão de desfazimento de bens do seu câmpus 
para realizar um trabalho mais efetivo. Foi sugerido também que se elabore uma instrução normativa sobre o 
descarte de bens no IFSC.

• No período de 23 a 29/09 acontecerá a Primavera dos Museus, cujo tema é Memória e Cultura Afro 
Brasileira. Os câmpus que queiram participar deverão enviar uma proposta de atividade para o GT. 
Encaminhamento: 

•  O GT deverá eleborar a minuta do documento para apreciação do Codir. 

9- PDI 2014-2018
Apresentação: Silvana Ferreira Pinheiro e Silva – Diretora de Gestão do Conhecimento

Informações/discussão: 
• A Comissão  Central  do  PDI  está  organizando a  proposta  de  assembleia  com a participação  de 

delegados dos câmpus e da Reitoria, com a participação de 123 pessoas, conforme prevê o Regimento Geral. 
A data prevista para a realização é o dia 19/08. A comissão enviará as orientações e regras para a participação  
dos servidores.

• Serão disponibilizados a minuta do regulamento e o formulário para proposta do câmpus.
• Entre as regras destacam-se que os servidores com menos de 06 meses de lotação no IFSC não 

poderão ser delegados, nem os alunos que estão em final de curso nesse ano. 
Encaminhamento: 

• Os dirigentes  sugeriram a realização da assembleia por meio de videoconferência, considerando  a 
grande quantidade de participantes e o custo elevado com o deslocamento dos servidores.   

A reunião foi encerrada às 17:30.

Lista dos presentes:
 

Maria Clara Kaschny Schneider

Albertinho Della Giustina

Andrei Zwetsch Cavalheiro

Daniela de Carvalho Carrelas

Elisa Flemming Luz

___________________________________________

___________________________________________

Em férias.

___________________________________________

___________________________________________
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Erci Schoenfelder

Golberi de Salvador Ferreira

Jorge Luiz Pereira

Juarez Pontes

Margarida Hahn

Maria Bertília Oss Giacomelli

Mário de Noronha Neto

Maurício Gariba Júnior

Maurício Martins Taques

Mauro Ceretta Moreira

Nelda Plentz de Oliveira

Marlon Vito Fontanive

Nicanor Cardoso

Olivier Allain

Raquel Matys Cardenuto

Rita de Cassia Flôr

Sandra M. Bastianello Scremin

Sérgio Seitsi Uda

Silvana Rosa Lisboa de Sá

Telma Pires Pacheco

Vanderlei Antunes de Mello

Vilmar Silva

Widomar Pereira Carpes Júnior

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

Participação por videoconferência. 

___________________________________________

___________________________________________ 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

 Secretária do Colégio de Dirigentes             ___________________________________________
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