
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA

SÚMULA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLÉGIO DE DIRIGENTES DO IFSC

Data: 17/12/2013
Horário: 13:30
Local: Auditório da Reitoria

Pauta:
1) Aprovação de súmula;
2) Informes;
3) Parceria IFSC – FIESC;
4) Controle de frequência de docentes em exercício de CD ou FG;
5) Extensão – demandas de projetos: Edital 01-2014;
6) Assistência Estudantil – alimentação escolar;
7) Calendário de Ingresso 2014;
8) Calendário de reuniões 2014: datas e locais;
9) Avaliação do Codir.

1- Aprovação de súmula
As súmulas serão aprovadas na próxima reunião ordinária.

2- Informes
a) Maria Clara Kaschny Schneider

• CONIF: O relato sobre a reunião está disponível no Blog da Reitora no Portal do IFSC. Destacou
que foram discutidas questões sobre a regulamentação para a ascensão à classe de Professor Titular e RSC. O
CONIF assumiu a proposta do IFSC, mas foram destacados 02 pontos: carga horária mínima em sala de aula
e defesa de tese inédita. Essas 02 questões ainda estão em discussão e devem ser debatidas para que se possa
aprovar a regulamentação sobre o tema. A proposta de resolução do IFSC será divulgada para manifestação
da comunidade interna, em seguida a comissão responsável pela elaboração da minuta enviará o documento
para parecer do CEPE e CDP, e caberá ao Conselho Superior a aprovação final da resolução, prevista para
26/02/2014. Destacou-se que há um número significativo de docentes que cumprem os requisitos elencados
pela comissão, mas que ainda existem critérios técnicos do processo que precisam ser definidos. A Reitora
destacou  que  fará  um  comunicado  geral  para  tranquilizar  os  servidores  e  não  antecipar  as  etapas.
Questionou-se  porque  o  CEPE e  o  CDP devem se pronunciar  sobre  a  minuta  e  foi  esclarecido  que as
questões que impactam na carga horária dos docentes cabe ao CEPE manifestar-se e o CDP deve analisar a
questão da carreira dos servidores.

• Sobre a regulamentação do Reconhecimento de Saberes e Competências – RSC, ressaltou-se que a
minuta do documento está na Conjur para análise e parecer, e que o trâmite é mais complexo. O processo
deverá  ser  submetido  ao  Conselho  Superior  e  encaminhado  para  o  Conselho  Permanente  para  o
Reconhecimento de Saberes e Competências para a aprovação final. Os gastos pelos trabalhos de avaliação
das bancas serão custeados pelo FNDE.

• A Reitora participou da assembleia do Sinasefe no dia 26/11 e debateu-se a questão da flexibilização
da jornada de trabalho no IFSC. A gestão quer iniciar o ano de 2014 debatendo os ajustes necessários no
processo  para  garantir  que  a  flexibilização  seja  mantida,  a  fim de  proporcionar  melhores  condições  de
atendimento do IFSC à comunidade.

b) Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional – Andrei Zwetsch Cavalheiro 
• Implantação  do  SIG:  No  dia  02/01  inciará  a  implantação  do  SIPAC  com  a  utilização  da

funcionalidade Memorandos. Todos os memorandos deverão ser emitidos via sistema. Os diretores devem
orientar os servidores nos câmpus para disseminar a implantação do sistema. O Gabinete da Reitoria vai
enviar e-mail para agendar o treinamento e enviar orientações sobre os novos procedimentos.
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3- Parceria IFSC – FIESC
Apresentação: Márcia Haveroth Trierweiler – Gerente de RH do Senai/FIESC

Informações/discussão: 
• Apresentou-se a proposta de parceria entre o IFSC e a FIESC. Foram apresentados os desafios que se

complementam relacionados  principalmente  à  formação  e  contratação  de  profissionais  e  à  garantia  da
qualidade do ensino aliada à qualidade de postos de trabalho no âmbito da indústria de Santa Catarina e
foram apresentadas as realidades e metas para 2014. 

• Destacou-se que está prevista a instalação de 10 Institutos de Tecnologia e Inovação do SENAI no
estado a partir de 2014, com uma oferta de 800 novas vagas de trabalho para professores e técnicos, e que o
IFSC  há  anos  vem formando  profissionais  na  área  técnica.  A proposta  é  uma  parceria  entre  as  duas
instituições para que o IFSC incentive os alunos concluintes e egressos a participar do processo seletivo do
SENAI. Entre os benefícios para o SENAI está a garantia de profissionais bem capacitados, e para o IFSC a
oportunidade de oferecer aos alunos concluintes uma boa colocação profissional.
Encaminhamento:

• Cada câmpus poderá articular por meio das CERE's e da PROEX o contato com a FIESC ou a
coordenação local do SENAI na região no sentido de divulgar o processo seletivo e incentivar a participação
dos alunos, destacando que é uma oportunidade de trabalho para os concluintes ou egressos.

4- Controle de frequência de docentes em exercício de CD ou FG
Apresentação: Silvana Rosa Lisboa de Sá – Diretora Executiva

Informações/discussão: 
•  De acordo com a Instrução Normativa 07/2011, o controle de frequência dos docentes em exercício

de  CD  ou  FG  deve  ser  feito  por  meio  de  relatório  assinado  pelo  servidor  e  pela  chefia  imediata  e
encaminhado para a CGP do câmpus ou para a DGP, dos docentes que atuam na Reitoria. A auditoria da
CGU encontrou falhas nesse controle e o IFSC argumentou que o controle é realizado mensalmente. 

• A Reitoria solicita aos diretores que orientem os seus servidores para que esse controle seja efetivo e
que cumpram o que está regulamentado na instituição. O GT está trabalhando na análise do documento da
flexibilização e no levantamento das questões adversas para debater e melhorar as normas institucionais. 

Encaminhamento:
• Será encaminhado e-mail aos câmpus que tiveram problemas para que os diretores tomem ciência e

encaminhem as providências necessárias. 

5-  Extensão – demandas de projetos: Edital 01-2014
Apresentação: Golberi de Salvador Ferreira – PROEX

           Fabiana Mortimer Amaral – Diretora de Extensão
                       

Informações/discussão: 
• A PROEX está preparando um novo vídeo institucional e não têm condições de visitar todos os

câmpus para fazer o registro das atividades. Foi solicitado aos diretores que façam fotos ou vídeos curtos
para mostrar o histórico e a evolução da implantação dos câmpus.. Dessa forma todos estariam contemplados
nesse projeto institucional. Os arquivos digitais podem ser enviados para o e-mail da PROEX ou marketing.

• Foi apresentada aos diretores a organização para o lançamento dos editais internos da Extensão para
2014 que terá um calendário fixo. Em setembro de 2013 foi lançado o edital para projetos de 05 meses para o
primeiro semestre de 2014 (março a agosto). Em março será lançado o edital de pequenos projetos e em abril
o edital para projetos de 01 ano. Havendo disponibilidade de recurso, em agosto será feita a chamada de
reedição do projetos de 05 meses que foram bem sucedidos. 

• Para áreas estratégicas poderão ser lançados editais a qualquer tempo com o objetivo de fomentar as
ações no IFSC. Os câmpus também poderão lançar editais  para fomento de áreas específicas e deverão
encaminhar para análise e parecer da PROEX, e posterior publicação.

• Foi orientado que a ordem de classificação dos editais universais do IFSC podem ser usados para
fomentar atividades de extensão do câmpus.

• Apresentaram-se as ações de extensão cadastradas em 2013,  os fomentos externos da CAPES e
CNPq e os prêmios da extensão. 
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• O projeto RONDON 2014 acontecerá de 12 a 22 de fevereiro de 2014 e será feita uma chamada para
servidores e alunos. A abertura do evento será no dia 12/02 em Mafra e o encerramento no dia 22/02 em Rio
Negro. O câmpus ficará responsável pelo transporte dos participantes nesses 02 dias. Os dirigentes precisam
incentivar os alunos a participar do Projeto RONDON.

Encaminhamento: 
• O Câmpus Palhoça Bilíngue vai disponibilizar a van para ser usada durante o evento. 

6- Assistência Estudantil – alimentação escolar
Apresentação: Daniela de Carvalho Carrelas – PROEN

           André Soares Alves – Diretor de Assuntos Estudantis
                       

Informações/discussão: 
• A  regulamentação  e  implantação  do  Programa  Alimentação  Escolar,  previsto  na  Política  de

Assistência Estudantil, é o objetivo específico 12 do Macroprojeto 13 – Permanência e Êxito. 
• Em maio deste ano a servidora Karine Albiero, nutricionista, iniciou suas atividades na Diretoria

fazendo  o  mapeamento  das  condições  de  atendimento  em todos  os  câmpus  do  IFSC.  Considerando as
condições dos câmpus e a legislação vigente, a Diretoria questiona aos dirigentes qual a forma a ser adotada
pela instituição para  a  iniciar  a  implantação do programa:  a terceirização total  ou parcial  do serviço,  a
manipulação dos alimentos no IFSC ou não?

• Foram apresentadas as estratégias para buscar recursos com outras instituições, por meio de doações
ou serviços, a fim de implantar o programa na instituição, tendo em vista que os custos são bastante altos.
Foram apresentados também os pontos positivos e negativos de cada câmpus e a simulação dos custos para
implantação do projeto piloto em 2014 que será em torno de R$ 660.000,00. 

• Destacou-se  que  em 2013  somente  01  câmpus  do  IFSuldeminas  aplicou  o  programa  e  que  a
instituição não pode subsidiar, tem que dar o alimento.

• O Câmpus Araranguá se propôs a iniciar o projeto piloto e destacou que tem refeitório pronto, que
existe a possibilidade de alimentos provenientes da agricultura familiar da região, que a equipe assumiu o
processo e o câmpus vai assumir os riscos para a implantação do programa. 

• Os diretores questionaram sobre a escolha do Câmpus Araranguá e sobre a situação das cantinas nos
câmpus e esclareceu-se que em alguns câmpus as cantinas estão funcionando e em outros estão em processo
de licitação e os critérios para a decisão foram a infraestrutura do câmpus e o comprometimento da equipe.

Encaminhamento: 
• O Câmpus Araranguá iniciará o projeto piloto de implantação do Programa Alimentação Escolar a

partir de 2014.

7- Calendário de Ingresso 2014
Apresentação: Daniela de Carvalho Carrelas – PROEN

           Solange Janete Finger – Chefe do Departamento de Ingresso
                       

Informações/discussão: 
• O calendário foi disponibilizado no Fórum para apreciação dos diretores. As datas foram antecipadas

em 02 semanas em razão da realização da Copa do Mundo 2014 e da necessidade de avaliação dos pedidos
de auxílio por baixa renda. O período de inscrição foi diminuído e foi incluído no calendário o processo dos
cursos FIC. O prazo de inscrição das transferências foi alterado. O Vestibular 2014 será no dia 08/06 e o
Exame de Classificação será no dia 15/06.

• As portarias das comissões para as bancas de avaliação de baixa renda devem ser emitidas e alguns
câmpus ainda não informaram o nome dos servidores. A indicação deve ser feita o quanto antes para que se
possa divulgar a capacitação desses servidores que será no dia 11/02/2014. A comissão deve ser formada por
no mínimo 03 pessoas. 

• O Câmpus Palhoça Bilíngue teve um processo diferenciado e esse procedimento será mantido. Os
cursos  de  especialização  e  mestrado  não  entram  no  Calendário  de  Ingresso  pois  têm  procedimentos
diferenciados.

Encaminhamento: 
• As comissões devem ser formalizadas nos câmpus para agendar a capacitação no início de fevereiro,

no dia 11 ou 12/02/2014. 
• O Calendário de Ingresso 2014-1 foi aprovado.
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8- Calendário de reuniões 2014: datas e locais
Apresentação: Maria Clara Kaschny Schneider
                          

Informações/discussão: 
• A proposta de calendário das reuniões foi apresentada e destacou-se que em 2014 está prevista a

realização de reuniões nos câmpus do interior, com o objetivo de que os servidores conheçam a atuação do
Colégio de Dirigentes e os gestores conheçam a realidade dos câmpus, fazendo a integração da rede IFSC.  

• A Reitora sugeriu o Câmpus Chapecó para a realização da 1ª reunião externa e sugeriu também que
no segundo semestre uma das reuniões seja realizada juntamente com o SEPEI. Destacou que o CONIF
trabalha dessa forma, com reuniões em várias locais e em 2014 haverá uma reunião em Florianópolis.  

• Os  diretores  sugeriram  que  as  reuniões  sejam  realizadas  também  em  outros  endereços  em
Florianópolis, não somente na Reitoria; que as reuniões sejam organizadas por região, e que seja previsto um
momento para conhecer o câmpus.

Encaminhamento: 
• O calendário foi aprovado parcialmente e será publicado no Portal do IFSC. A data da reunião de

julho será decidida em outro momento, considerando a realização da Copa do Mundo 2014 e o período de
férias dos docentes. A reunião do dia 10/03/2014 será realizada no Câmpus Chapecó.

9- Avaliação do Codir
Apresentação: Maria Clara Kaschny Schneider
                       

Informações/discussão: 
• A Reitora destacou que a escolha dos diretores foi um processo intenso e complexo, mas teve o

envolvimento dos servidores e o comprometimento em consolidar a implantação dos câmpus. Agradeceu os
diretores Vanderlei, Widomar, Jorge, Margarida e Sandra pelo empenho e dedicação com que trabalharam na
implantação dos câmpus. 

• Ressaltou que o processo de escolha iniciou em junho e que surgiram dúvidas em alguns momentos,
mas  agora  tem certeza  de  que  o  processo  foi  um movimento  importante  para  o  comprometimento  dos
servidores com a implantação dos câmpus e que o objetivo maior é o fortalecimento do IFSC.

• A diretora Maria Bertília agradeceu ao grupo da Expansão II pela dedicação e pelo trabalho realizado
em conjunto. Solicitou que se organize capacitação aos gestores sobre conduta, ética e gestão. Destacou que
os diretores não são políticos, são educadores atuando como gestores.

• O diretor Widomar agradeceu a possibilidade de atuar como gestor e o companheirismo do grupo. 
• O diretor Vanderlei agradeceu os momentos compartilhados com o grupo, destacou as dificuldades

enfrentadas na implantação do Câmpus São Miguel do Oeste e o aprendizado que teve durante esse período.
• Os diretores destacaram: a) as reuniões são importantes para o grupo, mas poderia mudar a dinâmica

para não serem cansativas: b) gostariam de sugerir temas para serem discutidos nas reuniões; c) durante o
ano tiveram uma noção maior dos processos democráticos e da gestão participativa; d)  os câmpus mais
antigos  podem compartilhar  a  experiência  que  tem em relação  à  padronização  de  alguns  processos;  e)
sugeriram a normatização de procedimentos para auxiliar a tomada de decisão; f) sugeriram que as decisões
do Codir sejam divulgadas após a reunião por meio de notas, considerando que a súmula só é aprovada na
reunião seguinte e as questões precisam ser encaminhadas rapidamente; g) sugeriram ter regulamentações do
Codir para situações que devem ter um tratamento comum; h) o IFSC precisa ter uma comunicação mais
rápida e eficiente; i) o Plano de Qualificação Institucional precisa ser discutido.  

• Os diretores também parabenizaram a gestão pela forma como estão trabalhando e pela tomada de
decisão de modo coletivo, como exemplo, destacaram o Planejamento Estratégico e o quadro de referência.

• A Reitora destacou que em 2014 a gestão vai dar mais apoio e vai organizar a capacitação dos novos
gestores. Avaliou como positiva a atuação do Colégio de Dirigentes em 2103 e que o IFSC avançou muito
em relação à 2012. Agradeceu e declarou que se sente feliz por ser gestora de uma instituição com pessoas
comprometidas, com um grupo de servidores e gestores muito fortes.  

10- Revisão do artigo 67 do Regimento Geral e Resolução do Codir
Apresentação: Andrei Zwetsch Cavalheiro 
                       

Informações/discussão: 
• O ponto foi incluído na pauta.
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• A proposta de alteração do Regimento Geral  do IFSC foi  apreciada no Colégio de Dirigentes e
aprovada no Conselho Superior no dia 05/12. Foram alterados os artigos 67 e 68 do Regimento Geral e a
resolução 33/2012 do Consup, que trata da estrutura provisória dos Câmpus da Expansão, será revogada.

• Com a alteração do Regimento Geral foi necessária a elaboração de uma resolução do Colégio de
Dirigentes para tratar da estrutura organizacional dos câmpus referente às funções gratificadas que não estão
mais contempladas no Regimento. Foi apresentada a minuta de resolução, destacando que no quadro anexo
existe um número mínimo e máximo por questões de quantitativo,  mas o texto não trata desses limites
porque a resolução é atemporal.

• A revisão  dos  Regimentos  Internos  dos  câmpus  foi  adiada  em função da  elaboração  do  PDI  e
também pela necessidade de revisão do Regimento Geral em 2014. Enquanto não se retoma a revisão dos
regimentos internos, o Colegiado do Câmpus pode discutir e encontrar uma maneira de encaminhar essas
questões,  de  modo a respaldar  a decisão dos diretores gerais.  Considerando o contexto institucional,  os
câmpus podem optar em fazer as alterações seguindo o seu Regimento Interno ou a resolução do Codir.

Encaminhamento: 
• A resolução do Codir foi aprovada pelos dirigentes. Foi sugerido alterar o termo “alocação” por

“distribuição” no artigo 4º. No § 2º do artigo 3º será alterado de 03 para 02, para atender o limite de 09 FG
disponíveis.

A reunião foi encerrada às 18:00.

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

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

Representada por Rafael Antonio Zanin

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

Representado por Valter Vander de Oliveira

Representado por Juares de Melo Vieira

Representada por Rosana Kimmel Rodrigues

___________________________________________ 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 
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Silvana Rosa Lisboa de Sá

Telma Pires Pacheco

Vanderlei Antunes de Mello

Vilmar Silva

Widomar Pereira Carpes Júnior

___________________________________________

Representada por Cristine Ferreira Costa

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

 Secretária do Colégio de Dirigentes             ___________________________________________
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