
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA

SÚMULA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLÉGIO DE DIRIGENTES DO IFSC

Data: 16/09/2013
Horário: 13:30
Local: Sala dos Colegiados – Prédio da EaD

Pauta:
1) Aprovação de súmula;
2) Informes;
3) Quadro de referência de TAEs e tipologias de câmpus; 
4) Revisão do artigo 67 do Regimento Geral e FCCs;
5) Calendário Acadêmico Unificado 2014;
6) Proposta de alteração do percentual SISU;
7) Adesão ao SISUTEC;
8) WorldSkills 2015.

1- Aprovação de súmula
• A súmula será aprovada na próxima reunião.

2- Informes
a) Maria Clara Kaschny Schneider

• Aniversário do IFSC  : No dia 23/09 haverá uma palestra com o filósofo e educador Mário Sérgio 
Cortella,  em comemoração aos  104  anos  do  IFSC.  O evento  acontecerá  na  Associação  Catarinense  de 
Medicina a  partir  das  14  horas.  Solicitou-se  aos  diretores  que  divulguem nos  câmpus  e  convidem os 
servidores e alunos a participarem. O Assessor Especial de Eventos, Vinícius De Lucca Filho, solicitou que  
as informações sobre a participação sejam repassadas ao setor de eventos até o dia 18/09, para finalizar a  
organização. Já foi confirmada a participação de 40 pessoas externas à instituição.  

• Reditec 2013  : A Reitora destacou a participação do IFSC na Reditec 2013, que aconteceu na cidade 
de Maceió em Alagoas,  no período de 02 a  06/09,  assim como agradeceu a participação dos diretores.  
Ressaltou que a Reditec foi muito produtiva e o retorno obtido com esse tipo de evento é muito importante, 
tanto para as instituições participantes quanto para a sociedade. 

• Concurso Público  : Foi reforçada aos diretores a informação de que o concurso  público, com edital  
publicado no dia 03/09, será realizado apenas para alguns cargos técnicos e para cargos de professor de 40h 
DE. Outras informações serão discutidas na reunião com as pró-reitoras Daniela e Elisa no dia 17/09, terça 
feira.

• Execução orçamentária  : Em razão do IFSC estar passando por ajustes nas questões orçamentárias, é 
necessário que seja  dada maior  atenção à  rubrica  de diárias  e  passagens.  Estão sendo feitos  ajustes  no 
orçamento para não extrapolar o limite orçamentário previsto pelo MPOG. Foi solicitada a colaboração dos 
dirigentes nesse sentido.

b) Pró-Reitoria de Extensão e Relações Externas – Golberi de Salvador Ferreira
• Mulheres  Mil  :  Nos  dias  24  e  25/09  será  realizada  uma  reunião  com os  gestores  do  programa 

Mulheres Mil nos câmpus e foi solicitado aos diretores que apoiem a participação desses gestores. Além 
disso,  foi informado que a partir de 2014 o programa Mulheres Mil fará parte do Pronatec.  

• 20º Açor  : O evento acontecerá de 06 a 08/11 em Içara. O Açor é a Festa da Cultura Açoriana em 
Santa Catarina e o Câmpus São José será responsável pela organização da participação do IFSC no evento.  
As inscrições poderão ser realizadas até o dia 30/09. 
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• ICBL  :  A ICBL, conferência internacional  na área de educação auxiliada por computadores,  será 
organizada pelo IFSC em parceria com a UFSC, UDESC, IFC, FAPESC e UFRGS, e realizada no período de 
06 a 08/11, no Hotel Quinta da Bica d'Água em Florianópolis. Até o momento há 151 inscritos. 

• SNCT  :  A Semana Nacional  de Ciência e Tecnologia será promovida pelo Ministério de Ciência 
Tecnologia e Inovação e acontecerá de 21 a 27/10 em Brasília. O institutos federais poderão participar com 
projetos e haverá um espaço para cada IF no local do evento. As CEREs estão recebendo as orientações da  
PROEX e os dirigentes devem acompanhar a organização junto com seus coordenadores.

c) O Diretor do Câmpus Palhoça Bilíngue, prof. Vilmar Silva, convidou os dirigentes para a inauguração do 
câmpus que ocorrerá no dia 26/09 às 19 horas e destacou que a língua oficial do evento será Libras.

d) Diretoria Executiva – Silvana Rosa Lisboa de Sá 
       O edital do 2º Concurso Público foi publicado no dia 03/09/2013. As inscrições para o concurso serão  
realizadas até o dia 11/10 e as provas objetivas acontecerão apenas no Câmpus Florianópolis. Os diretores  
serão convidados a ajudar no dia de realização da prova objetiva. Ressaltou-se que o IFSC será o único  
responsável por toda a operacionalização do concurso e as áreas para as quais haverá provas para o cargo de  
docente serão elétrica, civil, e controle e automação.  

3- Quadro de referência de TAEs e tipologias de câmpus
Apresentação: Andrei Zwetsch Cavalheiro – Pró-Reitor de Desenvolvimento Institucional - PRODIN

Informações/discussão: 
• O pró-reitor Andrei fez uma revisão da apresentação da última reunião sobre o Quadro de referência  

de TAEs e as tipologias de câmpus e destacou a necessidade de aprovação dos tipos III,  IV, V e VI, e  
informou  que  em relação  ao  tipo  II,  foi  feita  à  consulta  aos  câmpus  e  será  definido  oportunamente.  
Apresentou o modelo sugerido pelo GT Quadro para nova apreciação.  

• Foi  questionado  sobre  os  10  códigos  de  vaga  de  tradutor/intérprete  não  estarem  no  modelo. 
Ressaltou-se que por se tratar de uma situação específica não deve interferir no contexto geral,  por esse  
motivo não foi colocado no modelo apresentado.

Encaminhamento:  
• Os dirigentes aprovaram as tipologias de câmpus definidas como tipo III (Jaraguá do Sul, Joinville,  

Florianópolis-Continente,  Chapecó,  Araranguá), tipo IV (Criciúma, Gaspar,  Lages,  Itajaí,  São Miguel do 
Oeste, Canoinhas, Jaraguá do Sul - Rau), tipo V (Palhoça Bilíngue, Caçador, Garopaba, Urupema, Xanxerê,  
Tubarão, São Carlos) e tipo VI (nesse momento nenhum câmpus). 

• Os critérios para o câmpus passar de um tipo a outro serão discutidos e estabelecidos oportunamente. 

4- Revisão do artigo 67 do Regimento Geral e FCCs
Apresentação: Andrei Zwetsch Cavalheiro – Pró-Reitor de Desenvolvimento Institucional - PRODIN
                       

Informações/discussão: 
• A Reitora informou que foram liberadas no dia 10/09 as funções de coordenador de curso. O IFSC 

recebeu  96  FCCs que  serão  distribuídas  aos  câmpus  com a  denominação de  “Coordenador  de  Curso”. 
Destacou que não foi possível incluir na folha de setembro devido à necessidade de cadastro junto ao SIAPE. 
Reforçou que  nos  câmpus  onde  existem as  coordenadorias  de  área,  essas  podem ser  transformadas em 
coordenadorias de curso. 

• Foi  sugerido que as  FCCs fiquem aguardando para  que  se  faça um maior  aprofundamento  das 
discussões. Esclareceu-se que as designações para as FCCs já serão efetivadas, pois a portaria é muito clara  
na sua destinação e distribuição, e as FGs ficarão aguardando nos câmpus até que haja definições a respeito.  

• O pró-reitor  Andrei  fez  uma revisão da apresentação sobre  o tema da Revisão do artigo 67 do 
Regimento  Geral  realizada  na  reunião  do  Codir,  relembrando  os  principais  pontos.  Destacou-se  que  a 
proposta inicial era manter fixos apenas os cargos de direção - CDs e as funções gratificadas – FG1. 

• A Reitora destacou que recebe muitas reclamações dos servidores sobre as diferenças existentes  
entre as FGs nos diversos câmpus para as mesmas atribuições e defendeu que haja uma padronização para  
algumas coordenadorias.   
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• Alguns dirigentes se manifestaram contrários à fixação das FG1, destacando que o diretor não decide 
sozinho no câmpus, além disso deve-se levar em conta as especificidades de cada câmpus. Defenderam que 
os câmpus tenham autonomia para gerenciar as FG1. Outros dirigentes sugeriram que apenas algumas FG1 
sejam fixadas, para que os gestores possam decidir juntamente com os servidores.

Encaminhamento: 
• Após a votação decidiu-se que haverá 02 FG1 fixas, a Coordenadoria de Registro Acadêmico e a  

Coordenadoria de Gestão de Pessoas. Haverá uma exceção no Câmpus São José para a Coordenadoria de 
Registro Acadêmico que será uma FG2.

• O pró-reitor Andrei informou que o Codir deverá fazer uma resolução descrevendo as atribuições de  
cada coordenadoria. 

5- Calendário Acadêmico Unificado 2014
Apresentação: Daniela de Carvalho Carrelas – Pró-Reitora de Ensino - PROEN                

          

Informações/discussão: 
• Foi apresentada a proposta de Calendário Acadêmico Unificado 2014, já disponibilizada no fórum, e 

a pró-reitora Daniela propôs a votação por etapas.  O primeiro ponto foi  o período de 30 dias de férias  
docentes  durante  o recesso acadêmico de janeiro de 02 a  31 de janeiro de 2014,  com o qual  todos os 
dirigentes estão de acordo. O segundo ponto foi em relação ao período de 10 dias no mês de dezembro, com 
o qual alguns dirigentes discordaram, mas por votação a maioria decidiu mantê-lo no período de 23/12/2014 
a 1º/01/2015. Com isso restaram 05 dias em julho que poderão ser alocados no período de 14 a 25 de julho. 

• O outro ponto discutido foi em relação aos dias 12, 17 e 23 de junho de 2014 nos quais haverá jogos 
da Seleção Brasileira na Copa do Mundo. Os dirigentes decidiram considerá-los dias letivos. 

Encaminhamento: 
• Foi  aprovado o  Calendário  Acadêmico  Unificado 2014.  Será  elaborada  a  resolução  do  Codir  e 

publicada no Portal dos Colegiados. 

6- Proposta de alteração do percentual SISU
Apresentação: André Soares Alves – Diretor de Assuntos Estudantis - PROEN

Informações/discussão: 
• A PROEN elaborou uma proposta de instrução normativa que foi apresentada aos dirigentes a qual 

prevê a alteração do percentual de adesão ao Sisu para 70%, referente às vagas de graduação no ingresso 
2014/1 e  também estabelece a  adesão ao Sisutec  no percentual  de  30% das vagas  de ensino médio  na  
modalidade técnico subsequente.

• Alguns  dirigentes  discordaram  dos  percentuais  apresentados  e  sugeriram  manter  o  percentual  
utilizado para o ingresso 2013 que foi de 50% das vagas para o Sisu.  

• A justificativa para a alteração é a democratização do acesso ao ensino superior e a intensificação 
das ações no IFSC.

Encaminhamento: 
• Foi aprovado pelos dirigentes o percentual de 70% para adesão ao Sisu, referente ao ingresso 2014/1. 

7- Adesão ao SISUTEC
Apresentação: André Soares Alves – Diretor de Assuntos Estudantis – PROEN

Informações/discussão: 
• A proposta de adesão foi discutida juntamente com a proposta de alteração do percentual Sisu.  

Encaminhamento: 
• Foi aprovado pelos dirigentes o percentual de 30% para adesão ao Sisutec, referente ao ingresso 

2014/1. 
• Foi  solicitado aos dirigentes  que encaminhem à Diretoria  de Assuntos Estudantis  os nomes dos 

membros da Comissão de Apuração dos câmpus, conforme prevê o artigo 6º da Instrução Normativa 01/2013 
que dispõe sobre normas e procedimentos para candidatos às vagas de ações afirmativas. 

Colégio de Dirigentes – Reunião Ordinária 16 de setembro de 2013



8- WorldSkills 2015
Apresentação: Golberi de Salvador Ferreira – Pró-Reitor de Extensão e Relações Externas - PROEX

Informações/discussão: 
• O WorldSkills é uma competição na área da formação técnica e tecnológica e o SENAI e o SENAC 

representaram o Brasil nas últimas edições. Em 2015 o evento deverá acontecer no Brasil, com o apoio do  
MEC e da federação das indústrias. Os institutos federais deverão participar dessa edição e será lançado um 
edital de extensão com uma linha de financiamento do CNPq com o objetivo de treinar os alunos para  
participarem das competições nacionais.

• Foi  destacada  a  necessidade  de  escolher  02  servidores  para  acompanhar  as  provas  das  etapas 
estaduais de São Paulo, de forma que o IFSC possa melhor se preparar para as etapas nacionais, já que não 
participará das competições estaduais.

Encaminhamento: 
• Foram indicados 01 servidor do Câmpus Lages e 01 servidor do Câmpus Florianópolis-Continente 

para acompanhar as atividades.
• Os demais servidores serão definidos nos câmpus e os nomes deverão ser enviados à PROEX até o  

dia 19/09, quinta feira. 

A reunião foi encerrada às 18:30.

Lista dos presentes:
 

Maria Clara Kaschny Schneider

Albertinho Della Giustina

Andrei Zwetsch Cavalheiro

Daniela de Carvalho Carrelas

Elisa Flemming Luz

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

Marcílio Lourenço da Cunha

Olivier Allain

Raquel Matys Cardenuto

Rita de Cassia Flôr

Sandra M. Bastianello Scremin

Sérgio Seitsi Uda

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 

___________________________________________

___________________________________________

Representado por Aloísio Silva Júnior

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 
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Silvana Rosa Lisboa de Sá

Telma Pires Pacheco

Vanderlei Antunes de Mello

Vilmar Silva

Widomar Pereira Carpes Júnior

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

 Secretária do Colégio de Dirigentes             ___________________________________________
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