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Aos dezenove dias do mês de dezembro de dois mil e doze, na rua Quatorze de Julho, nº 150, bairro  

Coqueiros, no Auditório da Reitoria, reuniu-se o Conselho Superior do Instituto Federal de Santa 

Catarina,  sob a presidência da Magnífica Reitora prof.  Maria Clara Kaschny Schneider.  Estavam 

presentes  os  seguintes  conselheiros:  Francisco  José  Montório  Sobral,  representante  suplente  do 

Ministério da Educação – MEC (justificou sua ausência); Edna Corrêa Batistotti , representante da 

Secretaria de Educação do Estado de Santa Catarina – SED; Sérgio Luiz Gargioni,  representante 

suplente da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação de Santa Catarina – FAPESC; Antônio José 

Carradore,  representante  da  Federação  das  Indústrias  do  Estado  de  Santa  Catarina  –  FIESC;  

Alessandra Tagliari Caetano da Silva, representante da Federação da Agricultura do Estado de Santa 

Catarina  –  FAESC,  (justificou  sua  ausência);  Fabrício  de  Souza  Albino,  representante  da  Nova 

Central Sindical de Santa Catarina – NCSTSC, (ausente); Anna Júlia Rodrigues, representante da 

Central  Única  dos  Trabalhadores  do  Estado de  Santa  Catarina  –  CUTSC;  Dalton  Luis  Ventura,  

representante dos egressos do IF-SC; César Norberto Rihl de Azambuja, representante dos egressos  

do  IF-SC,  (justificou  sua  ausência);  Widomar  Pereira  Carpes  Júnior,  representante  suplente  dos 

diretores gerais; Erci Schoenfelder, representante dos diretores gerais; Maria Bertília Oss Giacomelli,  

representante dos diretores gerais; Nicanor Cardoso, representante dos diretores gerais;  Clodoaldo 

Machado,  representante  dos  docentes,  (justificou  sua  ausência);  Marcos  Araquem  Scopel,  

representante dos docentes; Cleverson Tabajara Vianna, representante dos docentes, (justificou sua 

ausência);  Berenice  da  Silva  Junkes,  representante  dos  docentes;  Rafael  Nilson  Rodrigues, 

representante  suplente  dos  docentes;  Aparecida  Rocha  Gonçalves,  representante  dos  técnicos 

administrativos;  Andressa Bregalda,  representante dos técnicos administrativos;  Cedenir  Buzanelo 

Spillere, representante dos técnicos administrativos; Eliana Cristina Bar, representante dos técnicos  

administrativos, (justificou sua ausência);  Joana Alexandrina, representante dos discentes; (justificou 

sua  ausência);  Emanuel  Luiz  Flores  da  Silva,  representante  dos  discentes;  Alexsandra  Mayla 

Reguelim Schoenberger, representante suplente dos discentes; Guerrando Palei Júnior, representante 

dos  discentes,  (justificou  sua  ausência). Como  convidados  estavam  presentes:  Andrei  Zwetsch 

Cavalheiro, Pró-Reitor de Desenvolvimento Institucional – PRDI; Elisa Flemming Luz, Pró-Reitora  

de Administração; Paulo Roberto Wollinger, Diretor de Desenvolvimento do Ensino; e Pricila Serpa 
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Oliveira Thiesen, Assessora Técnica da Reitoria. A presidente, prof. Maria Clara Kaschny Schneider, 

iniciou  a  reunião  cumprimentado  os  conselheiros  presentes.  Pauta:  1-  Aprovação  da  ata  de 

17/10/2012;  2-  Informes;  3-  Apreciação  da Resolução 32/2012/CS;  4-  Definição do  processo de 

escolha  da  comissão  eleitoral  do  Campus  Araranguá;  5-  Regimento  Geral:  readequação  dos  

colegiados  e  comissões,  e  reestruturação  da  Pró-Reitoria  de  Ensino  –  PRE;  6-  Proposta  de 

Metodologia de elaboração do PDI 2014-2018; 7- Aprovação de curso: CTI em Mecânica do Campus 

Itajaí; 8- Apreciação da proposta de institucionalização do PROEJA. Ordem do dia: 1- Aprovação 

da ata da 5ª reunião ordinária em 17/10/2012: A ata foi aprovada e assinada pelos conselheiros. 2- 

Informes: A presidente, prof. Maria Clara, fez a leitura das justificativas dos conselheiros ausentes e 

informou: a) No dia 05/12 aconteceu em Brasília a solenidade de inauguração do Campus Palhoça 

Bilíngue, com a presença da Presidente Dilma e dos ministros de Educação e de Ciência, Tecnologia  

e Inovação. Agradeceu as pessoas que se empenharam para construir o campus e destacou que em 

fevereiro iniciarão as atividades na nova sede. b) No dia 12/12 aconteceu em Joaõ Pessoa a reunião  

do CONIF, onde foram tratadas questões relacionadas ao orçamento, entre outros assuntos. c) No mês 

de novembro, recebemos duas premiações: a condecoração “Amigo da Marinha” do Comando do 5º 

Distrito Naval, prêmio dado em reconhecimento aos serviços prestados à Marinha; e o diploma e 

medalha de Honra ao Mérito Catarinense, pelos serviços prestados às profissões do setor tecnológico 

e de engenharia, prêmio oferecido pelo CREA. d) Foi publicada no DOU no dia 21/11 a portaria que  

autoriza a FEESC a atuar como fundação de apoio ao IF-SC pelo período de 01 ano. O processo  

iniciou no Conselho Superior com a aprovação da Resolução 23/2012 que regulamenta as relações do 

IF-SC com as fundações de apoio e está baseada na nova legislação relacionada às fundações, que 

dão maior segurança às instituições de ensino.  e) O Campus São José foi o primeiro colocado na 

avaliação do ENEM, no Estado de Santa Catarina, seguido pelo campus Florianópolis. A presidente, 

prof. Maria Clara, destacou que o sucesso é resultado do esforço dos servidores e principalmente dos 

alunos da instituição. f) O IF-SC teve a melhor nota de avaliação do ensino superior, segundo o IGC. 

g) Foi publicada a nova lei de cotas nas instituições de ensino e o IF-SC precisou fazer ajustes no  

Edital  de  Ingresso  para  cumprir  as  exigências.  Os  resultados  do  vestibular  e  do  exame  de 

classificação serão divugados no dia 20/12. 3- Apreciação da Resolução 32/2012/CS: A presidente, 

prof. Maria Clara, informou que em outubro foi publicada a Portaria nº 1.286 do MEC redistribuindo 

os Cargos de Direção (CD) e as Funções Gratificadas (FG) para os institutos federais de todo o país.  

Os gestores  prepararam um estudo para  atender  à  estrutura  de referência  prevista  no Regimento 

Geral, com base na estrutura mínima de campus proposta pela SETEC. Na reunião do Colégio de  

Dirigentes  de  05/11  foi  apresentado  o  estudo  do  quadro  de  cargos  e  funções.  Os  dirigentes 

concordaram com a  proposta,  deram sugestões  e  aprovaram.  Após  a  aprovação  no  Colégio  de 

Dirigentes,  foi  publicada  ad  referendum a  Resolução  32/2012,  considerando  a  necessidade  de 

organizar  a  publicação no  Diário Oficial  da  União  das  portarias  de  nomeação e  designação dos 

servidores, segundo a nova estruturação. A Reitoria recebeu um ofício da AGU solicitando a alteração 
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do cargo de direção - CD do procurador, do atual CD4 para CD2, equiparando ao CD destinado aos 

Pró-Reitores. Em resposta, informou-se que no momento não havia nenhum CD disponível para essa 

alteração. Após a redistribuição das funções, pela publicação da portaria, e considerando o excelente 

trabalho realizado pelos procuradores na instituição, optou-se por destinar um CD3 para o procurador 

chefe e o atual CD4 ocupado será destinado para completar a estrutura dos campi da Expansão II. Os 

CD's e FG's que foram redistribuídos não estão sendo usados para criar novos cargos e funções, mas  

sim para completar uma estrutura que já foi prevista no Regimento Geral do IF-SC. No dia 26/11 

aconteceu outra reunião do Colégio de Dirigentes e, assim como na primeira reunião, a discussão 

com relação ao quadro de cargos e funções demonstrou o espírito construtivo dos diretores, pensando 

a Instituição como um todo. Os dirigentes aprovaram destinar 02 CD3 para transformar os atuais 

Departamentos  de  Ensino  dos  campi São José e  Joinville  em Diretorias  de  Ensino.  Os  02  CD4 

atualmente  ocupados  pelo  Departamento  dos  campi serão  destinados  para  nomear  o  Chefe  do 

Departamento de Administração do Campus Avançado Jaraguá do Sul – Geraldo Werninghaus e para 

a Reitoria, que irá apresentar uma proposta de adequação da sua estrutura organizacional. Na reunião 

do CONIF houve também a discussão sobre a criação da Diretorias de Ensino nos  campi e há um 

descontentamento geral dos reitores, pois nenhum IF teve a sua estrutura mínima atendida. Em julho 

deverá ocorrer  a liberação de  Função Comissionada de Coordenação de Curso – FCC e as FG's 

atualmente ocupadas serão liberadas para outras coordenadorias.  A conselheira Andressa Bregalda 

relatou que os servidores dos campi da Expansão 2,5 se sentiram frustrados por não receberem o 

cargo de Chefe do DAM e queriam uma explicação. A Presidente, prof. Maria Clara, esclareceu que  

os CD4 não foram suficientes para compor a estrutura mínima de referência, seriam necessários 18 

CD4 e vieram apenas 11 CD4. Explicou que a decisão foi baseada na lógica usada para os demais  

campi:  primeiro  foram nomeados  os  chefes  de  ensino  e  somente  após  02  anos  é  que  os  campi 

receberam o CD4 para os chefes do DAM. Esclareceu tembém que o tema foi amplamente discutido  

no  Colégio  de  Dirigentes,  órgão  de  apoio  ao  Reitor,  e  trazido  ao  Conselho  Superior  para  ter  o  

respaldo  do  órgão  máximo  da  instituição.  A conselheira  Edna  Corrêa  Batistotti  parabenizou  o 

profissionalismo  da  gestão,  focando  a  decisão  na  questão  pedagógica,  em  vez  de  focar  na  

administração como fazem outras instituições, e priorizando nomear os Chefes de Ensino para dar 

suporte  aos  campi da  Expansão.  Encaminhamento:  Os  conselheiros  referendaram a  Resolução 

32/2012  e  aprovaram a  Resolução  33/2012  que  aprova  a  estruturação  provisória  dos  campi  da 

Expansão e cria as Diretorias de Ensino dos campi São José e Joinville. 4- Definição do processo de 

escolha da comissão eleitoral do Campus Araranguá: A Presidente, prof. Maria Clara, esclareceu 

que, conforme os documentos disponibilizados aos conselheiros, o Campus Araranguá deverá realizar 

o processo de escolha para Diretor Geral no ano de 2013.  O  conselheiro Marcos Araquem Scopel 

explicou  que  os  servidores  e  o  diretor  atual  já  estão  preparando  o  processo  de  acordo  com as 

orientações da PRDI. Explicou também que a minuta do edital para escolha da comissão será revista  

para  adequação  do  cronograma,  devido  ao  adiamento  da  reunião  do  Conselho  Superior,  e  o 
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documento será enviado à Assessoria Técnica da Reitoria para análise e parecer. Encaminhamento: 

Os conselheiros aprovaram o regulamento do processo de escolha da comissão eleitoral do Campus 

Araranguá, com a ressalva de que o cronograma será readequado segundo a orientação da Assessoria 

Técnica  da  Reitoria. 5-  Regimento  Geral:  readequação  dos  colegiados  e  comissões,  e 

reestruturação da Pró-Reitoria de Ensino – PRE: A presidente, prof. Maria Clara, informou que o 

tema  não será  apreciado por  falta  de  quorum mínimo exigido  para  apreciação  dessa  questão.  A 

conselheira  Aparecida Rocha Gonçalves  destacou que em reunião do Conselho Superior foi criado 

um  grupo  de  trabalho  para  fazer  o  estudo  do  Regimento  Geral  relativo  às  competências  dos  

colegiados  e  apontar  a  necessidade  de  revisão.  No  seu  entendimento,  o  GT faria  o  estudo  dos 

documentos e o levantamento das necessidades de revisão e apresentaria uma proposta de revisão 

geral e não de pontos específicos. Segundo a conselheira, o GT se equivocou em dar um parecer da  

proposta de alteração parcial do Regimento Geral, tema esse que seria discutido nessa reunião. O 

conselheiro Emanuel Luiz Flores da Silva destacou que será necessário discutir a metodologia para a 

reformulção do Regimento Geral e que deve haver participação dos representantes dos discentes. O 

conselheiro Widomar Pereira Carpes Júnior, coordenador do GT, esclareceu que não foi feita sugestão 

de metodologia, apenas foi avaliada a pertinência das propostas encaminhadas. A presidente, prof. 

Maria Clara, informou que neste momento é inviável a revisão geral do Regimento, com realização 

de Audiência Pública, uma vez que os gestores e servidores estarão focados na elaboração do PDI 

durante o ano de 2013. A proposta apresentada é referente a questões pontuais que precisam ser  

resolvidas para não comprometer o funcionamento da instituição. Explicou que foram criadas 02  

assessorias, Assessoria de Assuntos Estudantis e Assessoria de Estatística e Informações Acadêmicas,  

e nomeados 02 assessores para atuar na Pró-Reitoria de Ensino, de acordo com a prerrogativa legal  

do Reitor, e o que a PRE propõe é criar 02 diretorias e regulamentar as atividades relacionadas ao 

ensino que já estão sendo efetivamente realizadas pelas assessorias. Com relação ao CEPE e o CDP,  

está se propondo uma readequação para resolver as questões do funcionamento dos colegiados e para 

atender ao decreto que foi publicado em setembro de 2012. Informou também que o tema não será 

apreciado nesse momento por falta de quorum, mas será trazido novamente na 1ª reunião ordinária, e 

ressaltou que o Conselho Superior é legítimo para discutir e aprovar as alterações necessárias no  

Regimento Geral.  A presidente, prof. Maria Clara, ressaltou que a dinâmica da instituição é muito 

rápida e é necessário tomar decisões, e a alteração no Regimento não é uma mudança estrutural que 

muda  o  conceito  do  documento,  são  apenas  ajustes  para  o  bom  funcionamento  da  instituição. 

Informou  que  os  documentos  estão  disponíveis  no  fórum e  os  conselheiros  podem ler  e  fazer 

reflexões para tomar a melhor decisão, para não deixar a instituição fragilizada nem funcionar de  

modo precário.  Encaminhamento: O tema será apreciado na próxima reunião por falta de quorum 

mínimo exigido para apreciação dessa questão. 6- Proposta de Metodologia de elaboração do PDI 

2014-2018:  O Pró-Reitor de  Desenvolvimento Institucional, Andrei Zwetsch Cavalheiro, informou 

que a metodologia de elaboração do Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI não precisa ser 
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aprovada pelo Conselho Superior, mas foi trazida para que os conselheiros opinem e participem do 

processo, já que deverão aprovar o documento final do PDI. Explicou que o PDI é uma exigência  

legal e cumpre o papel de planejamento estratégico do IF-SC, e para a elaboração da metodologia a  

Diretoria de Gestão do Conhecimento pesquisou outras instituições de referência. O Pró-Reitor, prof. 

Andrei, apresentou o Plano de Trabalho com o cronograma atividades e a Estrutura Organizacional  

com a formação das comissões. A proposta é compor a comissão central, a comissão operacional, as 

comissões dos campi e as comissões temáticas. A comissão central, tendo como um dos obejtivos a 

supervisão geral do processo e a articulaçao entre as comissões, terá a seguinte composição: Pró-

Reitor de Desenvolvimento Institucional, como presidente; Secretário-Executivo do PDI; Pró-Reitora 

de Administração; Pró-Reitora de Ensino; Pró-Reitor de Extensão de Relações Externas; Pró-Reitor 

de Pesquisa,  Pós-Graduação e Inovação;  Diretora de Gestão do Conhecimento;  Coordenadora de 

Planejamento; representação do SINASEFE (02);  representação do Conselho Superior (02). O Pró-

Reitor, prof. Andrei, destacou que a proposta foi apresentado ao Colégio de Dirigentes, que sugeriu a 

inclusão  de  02  representantes  desse  Colegiado.  A presidente,  prof.  Maria  Clara,  destacou que  o 

projeto do PDI está articulado com o planejamento e que é importante mobilizar a comunidade para 

participar da elaboração do documento. Esse será o momento de pensar a instituição: como ela deve 

ser  e  quem ela  deve  atender.   A conselheira  Aparecida Rocha Gonçalves  elogiou a  proposta  de 

trabalho da comissão, como está pensada a estrutura, e destacou que é uma oportunidade do IF-SC 

discutir a sua vida por meio de um processo participativo. O conselheiro  Emanuel Luiz Flores da 

Silva  ressaltou  que  é  importante  garantir  a  representação  dos  discentes  no  processo.  Foram 

apresentadas  as  seguintes  propostas:  a)  a  representação  discente  ficará  sob  responsabilidade  de 

indicação dos representantes discentes do Conselho Superior e caso não seja possível, será escolhido 

entre os próprios conselheiros 02 representantes discentes; b) a representação do Conselho Superior 

poderá  ser  de  apenas  01  pessoa;  c)  incluir  02  representantes  do  Colégio  de  Dirigentes;  d)  a  

Coordenadora de Planejamento integrará a comissão operacional; e) o Colegiado do campus indicará  

a  comissão  do  campus;  f)  a  comissão  temática  será  definida  pela  comissão  central.  

Encaminhamento: Os conselheiros aprovaram todas as propostas  apresentadas.  7- Aprovação de 

curso: CTI em Mecânica do Campus Itajaí: A presidente, prof. Maria Clara, leu aos conselheiros a 

justificativa da obrigatoriedade do estágio apresentada pelo Coordenador do Curso e destacou que a 

prática na instituição é a do estágio não obrigatório. Relatou que esse tema foi amplamente discutido  

no CEPE, em anos anteriores, e a decisão do Colegiado foi não tornar obrigátorio o estágio nos  

cursos  técnicos  do IF-SC.  Os conselheiros  argumentaram que a  obrigatoriedade do estágio pode 

causar problemas aos alunos concluintes, além de alterar e prejudicar o índice de permanência da  

instituição.  A conselheira  Edna  Corrêa  Batistotti  informou  que  a  questão  da  obrigatoriedade  do 

estágio  deve ser  analisada  juridicamente,  pois  existem várias  ações  judiciais  contra  o  Estado de  

alunos que não realizaram o estágio nos cursos técnicos das Escolas Estaduais, uma vez que não é 

obrigatório,  e  não  puderam  fazer  o  registro  nos  conselhos  de  classe. Encaminhamento: Os 
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conselheiros decidiram devolver o processo ao CEPE para emissão de parecer sobre o registro no 

CREA e para consulta técnica sobre a obrigatoriedade de estágio na área de Mecânica e o período de 

sua  realização.  8-  Apreciação  da  proposta  de  institucionalização  do  PROEJA:  Em razão  do 

horário, o tema foi adiado para a próxima reunião. A presidente, prof. Maria Clara, informou que a 1ª 

reunião ordinária  será  realizada no dia 27/02/2013.  Nada mais  havendo a  tratar,  a  Presidente  do 

Conselho Superior, prof. Maria Clara Kaschny Schneider, declarou encerrada a reunião da qual eu, 

Adriana Braga Gomes,  Secretária  deste  Conselho,  lavrei  a  presente  ata,  que dato e  assino,  após 

assinada pela presidente e pelos demais membros presentes. 

___________________________ 

MARIA CLARA KASCHNY SCHNEIDER
Presidente do Conselho Superior

 
(justificou a ausência)_____________
FRANCISCO JOSÉ MONTÓRIO SOBRAL
Representante suplente do MEC

_______________________________
EDNA CÔRREA BATISTOTTI
Representante suplente da SED

______________________________
 SÉRGIO LUIZ GARGIONI
Representante da FAPESC

_______________________________
ANTÔNIO JOSÉ CARRADORE

Representante da FIESC

(justificou a ausência)_____________
 ALESSANDRA TAGLIARI CAETANO DA SILVA
Representante da FAESC

______________________________
ANA JÚLIA RODRIGUES
Representante da CUT SC

(ausente) _______________________
 FABRÍCIO DE SOUZA ALBINO
Representante da NCSTSC

______________________________
 DALTON LUIS VENTURA

 Representante dos egressos

(justificou a ausência)_____________
 CESAR NORBERTO RIHL DE AZAMBUJA
Representante dos egressos

______________________________
WIDOMAR PEREIRA CARPES JÚNIOR
Representante suplente dos diretores gerais

______________________________
 ERCI SCHOENFELDER
Representante dos diretores gerais

______________________________
MARIA BERTÍLIA OSS GIACOMELLI

Representante dos diretores gerais
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______________________________ 
 NICANOR CARDOSO
Representante dos diretores gerais

____________(justificou a ausência)
CLODOALDO MACHADO

Representante dos docentes

______________________________
 MARCOS ARAQUEM SCOPEL
Representante dos docentes

____________(justificou a ausência)
CLEVERSON TABAJARA VIANNA

Representante dos docentes

______________________________
 BERENICE DA SILVA JUNKES
Representante suplente dos docentes

______________________________
APARECIDA ROCHA GONÇALVES

Representante dos técnicos administrativos

______________________________
 ANDRESSA BREGALDA
Representante dos técnicos administrativos

______________________________
CEDENIR BUZANELO SPILLERE

Representante dos técnicos administrativos

(justificou a ausência)_____________
 ELIANA CRISTINA BAR
Representante dos técnicos administrativos

____________(justificou a ausência)
JOANA ALEXANDRINA

Representante dos discentes

______________________________
 EMANUEL LUIZ FLORES DA SILVA
Representante dos discentes

______________________________
ALEXSANDRA MAYLA R. SCHOENBERGER

Representante dos discentes

(justificou a ausência)_____________
 GUERRANDO PALEI JUNIOR
Representante dos discentes

______________________________
ADRIANA BRAGA GOMES

Secretária do Conselho Superior

Conselho Superior do IF-SC Ata09  - 19dezembro2012


