
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA

SÚMULA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLÉGIO DE DIRIGENTES DO IFSC

Data: 10/03/2014
Horário: 08:30
Local: Câmpus Chapecó

Pauta:
1) Aprovação de súmula;
2) Informes;
3) Prestação de contas do Fundo de TI 2013;
4) Implantação do SIG;
5) Anuário 2013 da Proen;
6) Credenciamento dos NEaDs já aprovados no CONSUP como polos da CAPES;
7) Funções gratificadas campus tipo V;
8) Andamento do PDI e agenda de seminários de planejamento;
9) Ingresso – descentralização de cursos FIC.

1- Aprovação de súmula
A súmula da reunião de 17/02/2014 foi aprovada e assinada pelos dirigentes.

2- Informes
a) Maria Clara Kaschny Schneider

• A Reitora  agradeceu  a  presença  dos  dirigentes  na  reunião  do  Colegiado  no  Câmpus  Chapecó,
destacando que é a primeira reunião realizada fora de Florianópolis e destacando também a importância
dessa dinâmica para se ter conhecimento da instituição e estar mais próximo da sua atividade fim.

• O Sinasefe propôs uma paralisação no dia 19/03/2014 e solicitou à Reitoria que divulgasse junto aos
gestores para que estejam cientes dessa manifestação.

• A regulamentação  para  ascensão  à  classe  de  Professor  Titular  foi  aprovada  pelo  Consup  em
26/02/2014. A CPPD - Comissão Permanente de Pessoal Docente fará a análise técnica dos processos que
serão encaminhados à aprovação da Comissão Especial de Avaliação, composta para esse fim. Cada câmpus
deverá formar uma pequena comissão para articular-se com a CPPD e auxiliar no processo de professor
titular. Será encaminhado e-mail com as orientações para a composição dessas comissões. 

• No  dia  21/02/2014  foi  publicada  a  Resolução  nº  01,  da  SETEC/MEC,  que  estabelece  os
pressupostos, as diretrizes e os procedimentos para a concessão do RSC. A regulamentação do RSC do IFSC,
que deve respeitar essas diretrizes, está sendo elaborada pela comissão, formada por membros do Consup, do
Sinasefe,  da  gestão  e  dos  docentes,  e  deverá  ser  apresentada  ao  Consup  na  próxima  reunião.  Após  a
apreciação do Consup será submetida ao MEC para aprovação final.

• Na reunião de 26/02/2014 o Consup deflagrou o processo de definição da Política de Formação do
IFSC e indicou como membro da comissão a conselheira Edna Corrêa Batistotti. O Codir deve indicar os
seus representantes na comissão. Foram escolhidos os diretores Carlos Alberto Souza e Nelda Plentz de
Oliveira. 

• O IFSC pactuou 18 mil vagas para o Pronatec e foram autorizadas somente 5 mil. Estão sendo feitas
tratativas para que haja a liberação de no mínimo mais 10 mil. Os câmpus deverão fazer um replanejamento
para junho e julho, caso não sejam liberadas todas as vagas solicitadas.

• Serão feitas reuniões nos câmpus do oeste para tratar a questão dos câmpus avançados. Existe a
perspectiva de implantar um câmpus avançado em São Lourenço do Sul que deve estar vinculado a câmpus
já existente, mas com um quadro de servidores próprio. Um dos requisitos para a implantação é já ter uma
estrutura física, pois é uma exigência do MEC, que é quem tem a prerrogativa de criar o câmpus avançado.

• O  Sinasefe  solicitou  paridade  de  representações  dos  técnico-administrativos  na  constituição  da
comissão de revisão da Portaria 962/2011 que autoriza a flexibilização no IFSC. O Sinasefe foi convidado a
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participar da comissão em 2013 e não aceitou, justificando não haver paridade para o debate. A proposta foi
submetida ao Codir para posicionamento e resposta ao sindicato. A Reitora destacou que a gestão não quer
criar impasse e a intenção é fortalecer as normativas existentes e diminuir as fragilidades da flexibilização. O
Codir se posicionou favorável à composição da nova comissão que será composta por 5 representantes do
IFSC e 05 representantes do Sinasefe. 

b) A diretora Nelda Plentz de Oliveira informou que em Laguna foi montado um restaurante escola que teve
o apoio do IFSC para a estruturação e está fechado. A prefeitura tem interesse em fazer uma parceria e
transformar em um câmpus avançado. 

c) O diretor Maurício Gariba Júnior informou que o Câmpus Florianópolis está organizando o II Fórum de
Ciência, Tecnologia e Sociedade – CTS e a I Mostra de Games nos dias 04, 05 e 06 de junho. O Secretário da
SETEC, Aléssio Trindade de Barros, foi convidado para fazer a abertura do evento. Foi proposto que o
evento seja um projeto da rede IFSC, com realização a cada 02 anos. 

3- Implantação do SIG
Apresentação: Emerson Ribeiro de Mello - Diretor de Tecnologia da Informação e da Comunicação - DTIC

Informações/discussão: 
• Apresentaram-se  as  atribuições  da  DTIC no  âmbito  institucional,  destacando  o  planejamento,  a

coordenação, a organização e o controle, em nível central, dos recursos de tecnologia da informação e da
comunicação; assim como a atribuição da Coordenadoria de TIC nos câmpus ou do responsável técnico de
TI, que é o suporte da infraestrutura de rede de dados e de telefonia (lógica e física) e o suporte de TI ao
usuário (manutenção de computares).

• A DTIC  está  composta  por  04  coordenadorias  e  com um total  de  11  servidores.  Os  serviços
oferecidos  são  os  portais  web  institucionais  (www.ifsc.edu.br;  www.  ingresso.ifsc.edu.br;
www.  aluno.ifsc.edu.br); os sistemas de informação (Compras, Pessoas, Patrimônio, Acadêmico ISA-
AC, de Bibliotecas SOPHIA, Sistema Integrado de Gestão – SIG); os serviços e sistemas de colaboração (e-
mail,  agenda,  arquivos,  listas  de  discussão,  fórum,  formulário  eletrônico);  e  os  serviços  de  rede  e
telecomunicação (rede sem fio, voz sobre IP – VoIP e Rede Virtual Segura - VPN entre câmpus e Reitoria).

• Os  pedidos  de  suporte  para  os  serviços  prestados  são  feitos  pelo  endereço
suporte.reitoria@ifsc.edu.br .

• Em 2013 decidiu-se pela aquisição de um sistema único para atender todo o IFSC, desde as áreas de
atuação da instituição (Ensino, Pesquisa e Extensão) até as áreas de apoio administrativo. A implantação do
Sistema Integrado de Gestão – SIG iniciou em agosto de 2013, com o Módulo Férias do SigRH. Em janeiro
foi  iniciada  outra  etapa  com a  funcionalidade  Memorandos.  Houve  alguns  problemas  no  início,  mas  o
Gabinete elaborou uma instrução normativa com orientações gerais que será disponibilizada na Intranet.

• Foi apresentado o cronograma de implantação, destacando nas próximas etapas o módulo Cadastro
no SigRH e a funcionalidade Processos no Módulo Protocolo do SIPAC. A previsão é de 03 anos e 06 meses
para a implantação total.

• Destacaram-se também a exigência legal da elaboração do PDTI 2014-2015 – Plano Diretor de TI e
o cronograma das atividades até a aprovação da minuta prevista para abril de 2014. 

• A equipe  de  elaboração  do  PDTI,  no  câmpus  (o  articulador  do  planejamento  estratégico  e  o
Coordenador de TIC) e na Pró-Reitoria (o articulador do planejamento estratégico),  está trabalhando na
elaboração do documento que será encaminhado para apreciação do Comitê de TI e do Codir e aprovação
pelo Consup.

Encaminhamento:
• O ponto teve caráter informativo.

4- Prestação de contas do Fundo de TI 2013
Apresentação: Emerson Ribeiro de Mello - Diretor de Tecnologia da Informação e da Comunicação

           Andrei Zwetsch Cavalheiro – PRODIN
          

Informações/discussão: 
• No final de 2011 foi aprovada na reunião do Codir a criação do Fundo de TI, com a finalidade de

investir em Tecnologia da Informação no âmbito institucional. O último investimento grande em TI foi no
ano de 2003. O Fundo de TI deve ser usado para atender as necessidades do IFSC descritas no PDTI. As
necessidades pontuais de cada câmpus não estão contempladas.
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• O valor do Fundo de TI 2012 foi de R$ 2.063.425,35 para aquisição de equipamentos e software
Datacenter (para melhorar e ampliar a oferta de serviços, além de aumentar a segurança dos dados).

• O valor do Fundo de TI 2013 foi de R$ 2.266.000,00 para aquisição de licença Oracle (sistemas
ISAAC e Sophia) e implantação do Sistema Integrado de Gestão – SIG. Apresentou-se a planilha com os
valores  estimados  e  efetivamente  empenhados e o saldo que será  usado para  cobrir  as  despesas  com a
implantação do SIG que seriam pagas em 2013, mas foram postergadas pela UFRN para serem liquidadas
em 2014. 

• Havia uma previsão de R$ 50 mil que seriam gastos com a licença do Zimbra. Porém optou-se pelo
uso de um código livre e o recurso não foi necessário. Destacou-se que o IFSC é o único instituto federal que
usa um servidor de e-mail protegido. 

• Foi iniciado o processo para a aquisição de um circuito fechado de TV – CFTV para os câmpus e a
Reitoria, porém houve um atraso em razão dos recursos do edital.  

• Questionou-se se a licença de software entra no fundo de TI e foi explicado que essa necessidade não
está contemplada no fundo de TI, mas deve estar prevista no PDTI, no planejamento do câmpus, e alertou-se
para verificar a real necessidade dessas licenças.

Encaminhamento:
• Os  valores  do  Fundo  de  TI  para  2014-2015  serão  discutidos  em reunião  do  Codir  e  deverão

contemplar: o Sistema Integrado de Gestão – SIG no total de R$ 1.123.353,33; a estrutura básica de CFTV
nos câmpus e Reitoria no total  R$ 257.500,00,  sendo a licença R$ 12.500,00 por câmpus;  e as demais
necessidades apontadas no PDTI 2014-2015.

5- Anuário 2013 da Proen
Apresentação: Gustavo Henrique Moraes – Diretor de Estatística e Informação Acadêmica

                                  

Informações/discussão: 
• Destacou-se que o princípio da atual gestão é definir critérios e diretrizes para a tomada de decisões

e  para  que  isso  seja  possível  é  fundamental  ter  como base  os  indicadores.  Além da disponibilidade da
informação por meio de uma metodologia de pesquisa é necessária a análise da informação,  ou seja,  o
tratamento dos dados,  

• O Anuário 2012 foi publicado na intranet e a Diretoria de Estatística e Informações Acadêmicas -
DEIA emitiu  uma nota  técnica  apontando algumas  fragilidades:  ausência  de legislação,  inadequação da
inserção das informações nos sistemas, e a falta de equipe capacitada. Desta forma, foi proposta a criação da
Rede e do Fórum dos Registros Acadêmicos que aconteceu com a publicação da Resolução nº 41/2013 do
Consup.

• Em agosto de 2013 ocorreu um problema no Sistec, o sistema oficial do MEC, e a solução da DEIA
foi  fazer  uma  contagem  própria  dos  cursos,  alunos,  matrículas,  enfim  dos  indicadores  do  IFSC.  A
metodologia utilizada foi a mesma do Sistec e foram utilizados formulários preenchidos pelos coordenadores
dos Registros Acadêmicos.

• O resultado do trabalho é a publicação do Anuário 2013 que estará disponível na intranet. Foi feita
uma comparação entre os dados do Sistec e do Anuário e comparações com outras instituições e os dados são
proporcionais e existe bastante similaridade.

Encaminhamento: 
• A Diretoria de Estatística e Informações Acadêmicas vai disponibilizar o Anuário 2013 e o tema será

tratado em outra reunião do Codir.

6- Credenciamento dos NEaDs já aprovados no CONSUP como polos da CAPES
Apresentação: Daniela de Carvalho Carrelas – PROEN

                                 

Informações/discussão: 
• Em 2013 iniciou a criação dos NEaD's nos câmpus do IFSC autorizada pelo Conselho Superior.

Após a criação, submete-se à apreciação da Capes para serem transformados em polos e receberem os cursos
do programa da Capes. 

• Uma  comissão  da  Capes  visita  o  câmpus  e  faz  a  análise  dos  requisitos  necessários  para  essa
aprovação. Os cursos do programa e-TEC são financiados pela SETEC e os cursos UAB são financiados pela
Capes. 

• Foram criados os NEaD's nos câmpus Criciúma, Lages, Palhoça Bilíngue, Canoinhas, Gaspar e São
Miguel do Oeste. A Reitoria já requereu junto à Capes a transformação desses NEaD's em polos.
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• Hoje os coordenadores de EaD nos câmpus recebem uma bolsa do programa, mas considerando a
necessidade  de  institucionalizar  a  EaD  no  IFSC,  iniciada  com a  criação  do  Centro  de  Referência  em
Formação e EaD, a intenção é destinar uma FG para essas coordenadorias, inclusive para resolver questões
relacionadas aos processos institucionais. Alguns câmpus tem códigos disponíveis e a proposta é que todos
os coordenadores de EaD recebam uma FG4. Será feito o levantamento de quantos códigos existem e como
pode ser feita essa alocação, considerando que a alteração do artigo 67 do Regimento Geral já previa a
criação dessa coordenadoria.

• Questionou-se  se  os  critérios  de  avaliação  da  Capes  são  os  mesmos  do  IFSC  e  como  será  a
transformação para polo em relação à oferta de curso. Relatou-se que antes os institutos federais não podiam
ser polo de EaD, mas a conjuntura mudou e agora podem ser, pois têm uma infraestrutura adequada para
isso. Em relação à oferta, o IFSC terá autonomia para decidir sobre os cursos.

• O IFSC precisa se organizar para criar os NEaD's em todos os câmpus e fortalecer a Educação a
Distância. Atualmente existe apenas a Chefia do Departamento e todos o pessoal envolvido trabalha com
bolsa, o que é uma situação frágil, mas a medida que vai crescendo os processos vão sendo elaborados,
melhorando a estrutura e a oferta. Os câmpus têm condições de criar os NEaD's e os municípios podem ser
parceiros da instituição.

Encaminhamento: 
• Até o final de março todos os câmpus que apresentem as condições devem solicitar à PROEN a

análise técnica para a criação do NEaD. Será feito o levantamento para verificar a quantidade de códigos
FG4 disponíveis para  a designação dos coordenadores  de EaD nos câmpus.  Os chefes  de departamento
devem iniciar o estudo para a oferta de cursos técnicos e de graduação na modalidade a distância. 

7- Funções gratificadas de câmpus tipo V
Apresentação: Andrei Zwetsch Cavalheiro – PRODIN

                                  

Informações/discussão: 
• Conforme a aprovação do quadro de referência de TAEs e tipologias de câmpus na reunião do Codir

de 16/09/2014, os câmpus Tubarão e São Carlos, enquadrados como tipo V, teriam disponíveis para alocação
8 funções gratificadas – 2 FG-1 e 6 FG-2. 

• Na reunião de 18/11/2013 foi aprovado um novo quadro de funções com 9 FGs – 3 FG-1 e 6 FG-2.
No dia 06 de março de 2014 foi publicada a portaria nº 187 do MEC distribuindo novas funções. 

• De acordo com o modelo proposto pelo IFSC são necessárias 112 FG1 e 177 FG2, os totais que se
chegam, incluindo os novos códigos distribuídos pela última portaria são 105 FG1 e 178 FG2, e o modelo da
SETEC são 106 FG1 e 178 FG2. Há um saldo negativo de 6 FG1 e positivo de 1 FG2.

• A proposta é fazer um remanejamento com os códigos de cargos de direção – CD distribuídos pela
portaria 187/2014, liberando algumas FG1, e distribuir entre os câmpus as funções disponíveis no momento.
Nessa proposta um câmpus terá que aguardar para receber em agosto uma FG1 que está sendo usada pela
Prodin na Secretaria Executiva do PDI. 

• A partir da aprovação da revisão do artigo 67 do Regimento Geral foi criado um procedimento de
aprovação do quadro de cargos e funções dos câmpus com fluxo próprio para as nomeações dos cargos de
direção  e  designações  das  funções  gratificadas.  Foi  enviada  a  orientação  por  e-mail  juntamente  com a
planilha,  para  que  os  câmpus  façam  as  alterações  seguindo  as  diretrizes  aprovadas  pelo  Colégio  de
Dirigentes. 

Encaminhamento: 
• O tema sobre a distribuição das FG1 será discutido em uma próxima reunião do Codir.
• Antes das alterações de cargos e funções o quadro do câmpus deve ser aprovado pela Prodin e depois

encaminhado à Diretoria Executiva para a emissão das portarias da Reitora. 

8- Andamento do PDI e agenda de seminários de planejamento
Apresentação: Andrei Zwetsch Cavalheiro – PRODIN
                          

Informações/discussão: 
• O documento  do PDI está  dividido em 03 capítulos.  A parte  sobre  missão,  visão e  valores  foi

aprovada em assembleia.  O PPI – Projeto Pedagógico Institucional  foi  encaminhado para apreciação do
CEPE e deverá ser apreciado pelo Consup em abril. 

• Foram realizadas várias etapas de reuniões do Planejamento Estratégico e após o seminário realizado
em outubro de 2013, foi elaborado o Mapa Estratégico com 23 objetivos estratégicos em 03 perspectivas: 07
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OE na perspectiva dos alunos e sociedade, 11 OE na perspectiva dos processos e 05 OE na perspectiva das
pessoas e conhecimentos. Os indicadores e metas estão sendo trabalhados pela Prodin. 

• Apresentou-se o resultado da consulta pública aberta à comunidade do IFSC, alunos e servidores, no
período de dezembro de 2013 a fevereiro de 2014,  destacando que houve 128 contribuições e 70% dos
participantes  validaram  todo  o  material  apresentado,  incluindo  objetivos,  descrições,  indicadores  e
iniciativas.

• As próximas etapas serão uma rodada de reuniões dos grupos temáticos e a realização de seminários
regionais em abril conforme cronograma apresentado.

Encaminhamento: 
• Os dirigentes deverão analisar a proposta de datas e locais dos seminários regionais e confirmar por

e-mail. Os seminários deverão contar com a participação dos chefes DEPE e DAM o dos articuladores do
planejamento nos câmpus.

9- Ingresso – descentralização de cursos FIC 
Em razão do horário o ponto será apreciado em uma próxima reunião ordinária do Codir.

A reunião foi encerrada às 16:00.

Lista dos presentes:
 

Maria Clara Kaschny Schneider

Albertinho Della Giustina

Andrei Zwetsch Cavalheiro

Carlos Alberto Souza

Cedenir Buzanelo Spillere

Daniela de Carvalho Carrelas

Diego Albino Martins

Elisa Flemming Luz

Erci Schoenfelder

Golberi de Salvador Ferreira

Juarez Pontes

Marcos Roberto Dobler Stroschein

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

Rosângela G. Padilha Coelho da Cruz
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Sérgio Seitsi Uda

Silvana Rosa Lisboa de Sá

Telma Pires Pacheco de Amorim

Vilmar Silva

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

 Secretária do Colégio de Dirigentes             ___________________________________________
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