MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA

CONSELHO SUPERIOR DO IFSC
ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA – 22 de agosto de 2013
1 Aos vinte e dois dias do mês de agosto de dois mil e treze, na rua Duarte Schutel, nº 150, bairro
2 Centro, na Sala dos Colegiados, reuniu-se o Conselho Superior do Instituto Federal de Santa
3 Catarina, sob a presidência da Magnífica Reitora prof. Maria Clara Kaschny Schneider. Estavam
4 presentes os seguintes conselheiros: Francisco José Montório Sobral, representante suplente do
5 Ministério da Educação – MEC; Rosângela Marcos Fêlix, representante suplente da Secretaria de
6 Educação do Estado de Santa Catarina – SED, (justificou sua ausência); Alba Terezinha Schlichting,
7 representante suplente da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação de Santa Catarina – FAPESC;
8 Norberto Dias, representante suplente da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina –
9 FIESC; Katia Simone Agapito Zanela, representante suplente da Federação da Agricultura do Estado
10 de Santa Catarina – FAESC; Fabrício de Souza Albino, representante da Nova Central Sindical de
11 Santa Catarina – NCSTSC, (justificou sua ausência); Anna Júlia Rodrigues, representante da Central
12 Única dos Trabalhadores do Estado de Santa Catarina – CUTSC, (justificou sua ausência); Dalton
13 Luis Ventura, representante dos egressos do IFSC, (justificou sua ausência); César Norberto Rihl de
14 Azambuja, representante dos egressos do IFSC; Widomar Pereira Carpes Júnior, representante dos
15 diretores gerais; Erci Schoenfelder, representante dos diretores gerais; Maria Bertília Oss Giacomelli,
16 representante dos diretores gerais, (justificou sua ausência); Raquel Matys Cardenuto, representante
17 dos diretores gerais; Clodoaldo Machado, representante dos docentes, (justificou sua ausência);
18 Marcos Araquem Scopel, representante dos docentes; Cleverson Tabajara Vianna, representante dos
19 docentes, (justificou sua ausência); Berenice da Silva Junkes, representante dos docentes; Aparecida
20 Rocha Gonçalves, representante dos técnico-administrativos; Douglas Deni Alves, representante
21 suplente dos técnico-administrativos; Cedenir Buzanelo Spillere, representante dos técnico22 administrativos; Eliana Cristina Bar, representante dos técnico-administrativos, (justificou sua
23 ausência); Delmar Moreira Coutrin, representante dos técnico-administrativos; Joana Alexandrina,
24 representante dos discentes; Emanuel Luiz Flores da Silva, representante dos discentes, (ausente);
25 Fernando Topal Ramthun, representante dos discentes; Guerrando Palei Júnior, representante dos
26 discentes. Como convidados estavam presentes: Andrei Zwetsch Cavalheiro, Pró-Reitor de
27 Desenvolvimento Institucional; Daniela de Carvalho Carrelas, Pró-Reitora de Ensino; Golberi de
28 Salvador Ferreira, Pró-Reitor de Extensão e Relações Externas; Fabiana Mortimer Amaral, Diretora
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29 de Extensão, Waléria Külkamp Haeming, Diretora de Comunicação. A presidente, prof. Maria Clara
30 Kaschny Schneider, iniciou a reunião cumprimentado os conselheiros presentes. Pauta: 1. Aprovação
31 de ata; 2. Informes; 3. Apreciação de resoluções ad referendum; 4. Política de Comunicação do IFSC;
32 5. Renovação da autorização de credenciamento de fundação; 6. Mandato dos conselheiros; 7.
33 Revogação da Resolução 31/2012/Consup; 8. Resolução sobre uso do espaço físico do IFSC; 9.
34 Aprovação de cursos; 10. Resolução sobre Registros Acadêmicos do IFSC; 11. Proposta de
35 institucionalização da EaD no IFSC. Ordem do dia: 1- Aprovação de ata: Foi aprovada a ata da
36 reunião de 19/06/2013 e assinada pelos conselheiros. 2- Informes: A presidente, prof. Maria Clara,
37 informou: a) A missão na Alemanha, conforme orientado pelo MEC e autorizado pelo Consup, seria
38 realizada com ônus limitado, com despesas custeadas pelo CNI, porém como o custeio não foi
39 integral houve uma nova orientação da SETEC, para que fosse solicitada ½ diária e o afastamento foi
40 realizado com ônus. O WordSkills é uma competição na área da formação técnica e tecnológica,
41 como uma olimpíada. O Senai e o Senac participam do evento representando o Brasil, que na fase
42 nacional é conhecido como Olimpíada do Conhecimento. Em 2015 o WordSkills acontecerá no
43 Brasil, com o apoio do MEC, e o CONIF vai definir como será a participação da rede e o
44 envolvimento dos alunos no evento. A delegação realizou uma visita a Berlim para conhecer a
45 Fraunhofer IPK, instituição que agrega a universidade e o polo de inovação tecnológica e trabalha
46 com pesquisa aplicada. A visita foi muito importante, pois está em discussão a implantação do polo
47 de inovação tecnológica da rede federal. Foi realizada também uma visita para conhecer as
48 instituições e empresas que trabalham com o Sistema Dual, onde os currículos são elaborados de
49 forma integrada entre as instituições de ensino e as empresas que desenvolvem o programa. O IFSC
50 está se mobilizando para que os diretores possam conhecer o sistema in loco a fim de implantar um
51 projeto piloto com as características da instituição. b) Na reunião do CONIF discutiu-se novamente
52 sobre a carreira docente e a questão do RSC. O prof. Jony Laureano Silveira, membro da CPPD, vai
53 participar do GT nacional. c) Foi formada uma comissão para discutir o processo de avaliação de
54 desempenho, com base na publicação na nova lei da carreira docente. Neste ano serão feitos ajustes
55 no processo de avaliação da instituição e no próximo ano haverá uma nova metodologia. d) Em julho
56 tomaram posse os novos servidores aprovados no Concurso 2013 e nos dias 13 e 14, 19 e 20 de
57 agosto foram realizadas as ambientações, com a apresentação das Pró-Reitorias e do Gabinete, com o
58 objetivo de explicar o funcionamento do IFSC e de integrar os servidores. e) No dia 12 de julho
59 aconteceu a posse dos novos membros dos Colegiados e da CPA. Tomaram posse no Consup 05
60 novos representantes dos servidores técnico-administrativos. Ao todo foram 55 membros que farão
61 parte da gestão participativa do IFSC. f) No dia 22/08 pela manhã, foi realizada uma reunião muito
62 produtiva com o Prefeito de Florianópolis, juntamente com o prof. Gariba, diretor do Câmpus
63 Florianópolis, onde foram discutidas questões desse câmpus e também do Câmpus Continente, como
64 o alvará e a obra de ampliação, e o Prefeito solicitou ao IFSC a realização de programas sociais como
65 Pronatec para atender as comunidades de baixa renda e com necessidades específicas em articulação
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66 com a Prefeitura. g) PRODIN - O prof. Andrei informou que a aprovação do PPI – Projeto
67 Pedagógico Institucional estava prevista para acontecer na reunião de agosto, de acordo com a
68 metodologia de elaboração do PDI, porém em razão da agenda dos trabalhos a Comissão Central do
69 PDI considerou mais oportuno fazer uma avaliação parcial em outubro, ou uma nova proposta para
70 fazer a avaliação conjunta em março com a apreciação do PDI. Os conselheiros concordaram em
71 fazer a avaliação do PPI juntamente com a apreciação do PDI em março de 2014. h) PROEN – A
72 prof. Daniela informou que a comissão de revisão da Resolução 13/2008 está trabalhando desde abril
73 e considerou a necessidade de alteração da metodologia proposta inicialmente e aprovada pelo
74 Consup. A comissão propõe realizar uma audiência de consenso da minuta de resolução, após a
75 elaboração da 3ª versão, e solicitou a autorização ao Consup para realizá-la e para estabelecer as
76 regras da audiência, com o objetivo de qualificar o processo. A presidente, prof. Maria Clara,
77 destacou que a realização da audiência não altera as regras da metodologia, mas entende que dará
78 mais qualidade à resolução, para que atenda a instituição e tenha legitimidade. A conselheira
79 Aparecida Rocha Gonçalves sugeriu que as regras da audiência sejam apresentadas no Cepe e
80 aprovadas pelo Colegiado. Os conselheiros concordaram com a realização da audiência de consenso.
81 3- Apreciação de resoluções ad referendum: Foram submetidas à apreciação as seguintes
82 resoluções: a) Resolução 24/2013 – Homologa, ad referendum, os candidatos docentes e técnico83 administrativos eleitos e os candidatos discentes sorteados para a representação do Consup, CEPE,
84 CDP e CPA: os novos membros dos Colegiados tomaram posse no dia 12 de julho e já iniciaram as
85 atividades nos respectivos colegiados e comissão. Os novos conselheiros representantes dos técnico86 administrativos presentes na reunião são Delmar Moreira Coutrin, titular e Douglas Deni Alves,
87 suplente. Além deles, tomaram posse como conselheiros suplentes desse segmento os servidores
88 Ernesto Albrecht, Viviane Patrícia Hermes Andrade e André Dala Possa. b) Resolução 25/2013 89 Aprova, ad referendum, o regulamento do processo de escolha da Comissão Eleitoral do Campus São
90 José: em razão do prazo de 90 dias para a realização do processo de escolha do novo diretor geral,
91 algumas resoluções precisam ser aprovadas ad referendum para cumprir o prazo. Encaminhamento:
92 Foram referendadas pelos conselheiros as resoluções 24 e 25/2013 deste Conselho. 4- Política de
93 Comunicação do IFSC: A Diretora de Comunicação, prof. Waléria Külkamp Haeming, destacou que
94 a Política de Comunicação não é objetivo fim, mas é fundamental para que a instituição aconteça, e
95 irá contribuir para o IFSC alcançar os seus objetivos. Informou que é um processo pioneiro na rede e
96 nas instituições públicas e que o IFSC contratou um consultor externo, o senhor Wilson Bueno, que
97 prestou assessoria na construção da minuta, para trabalhar a comunicação de forma sistêmica e
98 profissional. A Diretora apresentou o trabalho realizado pela equipe da comunicação, destacando que
99 a discussão da Política de Comunicação do IFSC iniciou em 2012 com a realização de um seminário,
100 que contou com a participação dos servidores e gestores, e o processo está dividido em 5 fases:
101 comissão e consultoria; construção coletiva; aprovação; implementação; acompanhamento e
102 atualização. Além disso, foram realizadas uma reunião coletiva com representantes do público
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103 estratégico da instituição e uma enquete com os servidores sobre as necessidades de comunicação.
104 Após a elaboração da minuta, o documento foi disponibilizado para a apreciação e contribuição dos
105 servidores e também dos conselheiros. A diretora Waléria apresentou os princípios, as diretrizes e as
106 estratégias da política, destacando que as estratégias compreendem a elaboração de manuais, dos
107 documentos norteadores e dos planos de comunicação. Apresentou também os avanços obtidos com o
108 processo da construção da política e os avanções esperados, como a definição de públicos
109 estratégicos e a estrutura profissional de comunicação. Além disso, ressaltou que o objetivo maior
110 desse processo é criar a identidade do IFSC. Os conselheiros parabenizaram a diretora Waléria e a
111 equipe pelo trabalho realizado. A Reitora ressaltou a dedicação da equipe e a mobilização para a
112 construção da política, destacando que foi um desafio que os servidores tomaram para si e que com
113 certeza o IFSC será melhor com a aprovação e implementação da Política de Comunicação.
114 Encaminhamento: O Conselho Superior do IFSC aprovou por aclamação a Política de Comunicação
115 do IFSC. 5- Renovação da autorização de credenciamento de fundação: A Presidente explicou
116 que no ano passado o Consup aprovou a resolução que regulamenta as relações entre o IFSC e as
117 fundações de apoio credenciadas junto ao MEC – Ministério da Educação e ao MCTI – Ministério de
118 Ciência, Tecnologia e Inovação e autorizou que as fundações solicitantes, FAPEU e FEESC,
119 apoiassem o IFSC. Após a autorização do Consup as fundações solicitaram o credenciamento junto
120 ao MEC e MCTI que foi autorizado por portaria. A Presidente esclareceu que o credenciamento
121 precisa ser renovado anualmente e por isso o tema volta à apreciação dos conselheiros. Após a leitura
122 dos ofícios encaminhados pelas fundações, a Reitora informou que o Câmpus Itajaí está realizando
123 um projeto em parceria com o Ministério da Pesca, destacando que o relatório de prestação de contas
124 deverá ser encaminhado ao Consup para apreciação. O conselheiro Francisco José Montório Sobral,
125 Reitor do IFC, relatou que é difícil para os institutos federais conseguir com os seus próprios
126 orçamentos lograr êxito científico de ponta. É necessário fazer parcerias com as fundações para poder
127 realizar os projetos. Ressaltou que buscou assessoria com a Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-graduação
128 e Inovação - PROPPI do IFSC para poder encaminhar ações na área da pesquisa no IFC.
129 Encaminhamento: O Conselho Superior manifesta sua concordância e autoriza o apoio da Fundação
130 de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária - FAPEU e da Fundação de Ensino e Engenharia de
131 Santa Catarina - FEESC ao Instituto Federal de Santa Catarina. 6- Mandato dos conselheiros: A
132 presidente, prof. Maria Clara, informou que o término do mandato de 02 anos dos atuais conselheiros
133 está previsto para o dia 15/02/2014 e apresentou a proposta de prorrogação do mandato até junho de
134 2014. A Presidente destacou como justificativas a intenção de criar a cultura institucional de realizar
135 eleições unificadas para os colegiados, a exemplo do que ocorreu neste ano, com eleições no mês de
136 maio e posse no mês de julho, tendo em vista as próximas eleições do Consup e da CPA; e a
137 possibilidade de utilizar um sistema eletrônico para a realização do processo eleitoral, permitindo a
138 participação de todos os alunos, presenciais e da EaD, na escolha de seus pares. Além disso, destacou
139 a necessidade da aprovação da prestação de contas do IFSC no mês de março, que foi um ponto
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140 questionado pelos atuais conselheiros quando foi realizada a 1ª reunião em março de 2012. Desta
141 forma, o Consup faria o encerramento das atividades com a aprovação da prestação de contas do
142 IFSC e também de outras questões importantes como o PPI e o PDI. O conselheiro Fernando Topal
143 Ramthun questionou se os representantes discentes seriam escolhidos por sorteio ou por votação. A
144 Presidente destacou que o IFSC vai se mobilizar junto com os alunos para organizar a eleição dos
145 representantes discentes do Consup.

Encaminhamento: Os conselheiros foram favoráveis à

146 prorrogação do atual mandato até junho de 2014. A Presidente destacou a presença da nova
147 conselheira suplente da FAESC, Katia Simone Agapito Zanela que está tomando posse em
148 substituição à conselheira Gisele Kraieski Knabben. 7- Revogação da Resolução 31/2012/Consup:
149 A Reitora esclareceu que em outubro de 2012 o Consup delegou competência à Pró-Reitora de
150 Administração para deliberar sobre questões específicas de gestão de pessoas, em atendimento ao
151 Decreto n 7.806/2012. Com a aprovação do novo Regimento Interno do CDP e com a publicação da
152 Lei n 12.772/2012, que dispõe sobre a carreira docente dos institutos federais, o IFSC estava
153 descumprindo a legislação e, por esse motivo, torna-se necessário revogar a Resolução
154 31/2012/Consup, para atender a nova legislação vigente. Encaminhamento: Os conselheiros
155 revogaram a Resolução 31/2012. 8- Resolução sobre uso do espaço físico do IFSC: A Diretora de
156 Extensão, Fabiana Mortimer Amaral, informou que o objetivo da resolução sobre o uso do espaço
157 físico do IFSC é manter a integridade física do patrimônio da instituição e para que a cessão dos
158 espaços seja feita com responsabilidade. Ressaltou que a minuta foi apresentada no Colégio de
159 Dirigentes que sugeriu a exclusão da palavra religiosa da ementa e inclusão no artigo 4º. Os
160 conselheiros questionaram como será a cessão para outras entidades com as quais o IFSC pode ter
161 parcerias e qual o valor de referência para a cobrança de aluguel. A diretora Fabiana explicou que os
162 valores serão determinados nos câmpus por meio de pesquisa de mercado, pois poderá variar
163 conforme a região e o próprio espaço físico; e que o uso por instituições parceiras deve ser
164 formalizado por meio de termo de cooperação, onde haverá 01 servidor do câmpus ou da Reitoria
165 responsável por acompanhar a realização do evento. A conselheira Aparecida Rocha Gonçalves
166 questionou sobre a vedação, no artigo 4º, a assembleias de entidades de classe, relatou que participou
167 de uma experiência positiva no Câmpus Florianópolis e sugeriu que se fizesse uma consulta jurídica
168 sobre a possibilidade de liberação para entidades da sociedade civil. Foi sugerido manter a vedação
169 ou retirá-la se houver algum impedimento legal, porém destacou-se que a Procuradoria já deu o seu
170 parecer no documento, sendo desnecessária uma nova consulta. Os conselheiros questionaram sobre
171 como deve ser a contrapartida ou a isenção pelo uso do espaço da instituição. A diretora Fabiana
172 esclareceu que essas situações estão descritas nos artigos 13 e 19 da resolução. Encaminhamento: A
173 proposta da minuta foi posta em votação e os conselheiros aprovaram a resolução que regulamenta o
174 uso do espaço físico e bens do IFSC, com 08 votos a favor, 06 votos contrários e 01 abstenção.
175 9- Aprovação de cursos: A Pró-Reitora de Ensino, Daniela de Carvalho Carrelas, destacou a nova
176 composição do CEPE com a posse dos membros em julho e o novo modelo de trabalho que está
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177 sendo realizado no Colegiado. a) A pró-reitora Daniela relatou que a proposta inicial dos cursos do
178 Câmpus Caçador era na área de Vestuário e Plástico, porém em virtude da baixa procura, e da
179 mudança de contexto na região, a equipe de professores do câmpus juntamente com a PROEN
180 reformulou e apresentou uma nova proposta com cursos na área de Segurança no Trabalho,
181 Informática e Administração. Os conselheiros questionaram sobre a quantidade de vagas ofertadas e
182 sobre a infraestrutura do câmpus e a pró-reitora Daniela informou que serão 40 vagas e o câmpus tem
183 infraestrutura necessária para essa demanda. b) A pró-reitora Daniela informou que o Câmpus Itajaí
184 acatou a posição do Consup em relação à não obrigatoriedade de estágio no curso técnico de
185 Mecânica. c) A pró-reitora Daniela informou que o Câmpus Florianópolis solicitou a extinção do CST
186 em Mecatrônica, tendo em vista que com a aprovação da Engenharia no ano passado o Departamento
187 não teria condições de manter os 02 cursos. Foi solicitada também a extinção do curso técnico
188 integrado PROEJA em Enfermagem, com justificativas de inconsistências na matriz curricular do
189 curso, necessidade maior de atendimento extraclasse devido a peculiaridades de aprendizagem dos
190 alunos, falta de professores, dificuldade de estágio aos discentes. A conselheira Aparecida Rocha
191 Gonçalves relatou que a oferta de PROEJA é um desafio e na região de Florianópolis não há nenhum
192 curso gratuito de enfermagem. Destacou que é uma área importantíssima de formação e que o IFSC
193 deve ter o compromisso institucional de ofertar cursos gratuitos. A Diretora de Ensino do Câmpus
194 Florianópolis explicou que o grupo de professores da área de Enfermagem lamenta a extinção do
195 curso, mas argumenta a dificuldade de suprir as lacunas de defasagem escolar dos alunos PROEJA e
196 o alto índice de evasão. Ressaltou que o câmpus está ciente de seu papel social e vai ofertar o curso
197 PROEJA de Cuidador de Idosos. O conselheiro Guerrando Palei Júnior informou que participou da
198 formatura no Câmpus Florianópolis-Continente, destacou que foi emocionante ver e ouvir o
199 depoimento dos alunos, e argumentou que se o IFSC tem a função de inclusão social, deve ofertar
200 mais cursos PROEJA e menos Engenharia. E ainda reforçou que cabe ao IFSC encontrar formas de
201 manter os alunos e reduzir a evasão. O conselheiro Delmar Moreira Coutrin declarou que é um pesar
202 a extinção do curso PROEJA, pois o IFSC é a única instituição pública que oferta esse tipo de curso e
203 a sua realização significa a possibilidade de um futuro melhor para os cidadãos. É preciso ter cuidado
204 para não elitizar o IFSC, pois essa não é a função da instituição. O conselheiro Marcos Araquem
205 Scopel defendeu os docentes e ressaltou que quem sente a angústia do aluno é o professor, e se o
206 câmpus decidiu extinguir é porque não existe infraestrutura para a continuidade da oferta. A Reitora
207 destacou que o PDI vai projetar a instituição para os próximos 05 anos e vai dar especial atenção aos
208 percentuais de oferta legais exigidos. Solicitou que fique registrado que o Câmpus Florianópolis está
209 preocupado com a oferta de PROEJA e está preparando um novo curso. d) A pró-reitora Daniela
210 relatou que o curso técnico integrado em Vestuário do Câmpus São Miguel do Oeste foi submetido na
211 última reunião do CEPE e o Colegiado foi desfavorável à oferta do curso, considerando a necessidade
212 de contratação de 03 professores da área, mas ainda assim trouxe para apreciação do Consup com o
213 encaminhamento do CEPE que é ofertar o curso FIC na área para verificar a procura. O Diretor Geral
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214 do Câmpus São Miguel do Oeste, Vanderlei Antunes de Mello, esclareceu que o sentimento e o
215 posicionamento do câmpus não foram bem expostos na reunião e gerou o encaminhamento
216 desfavorável do CEPE. O diretor Vanderlei solicitou espaço para explicar os argumentos do grupo de
217 professores, tendo em vista que já houve a contratação de novos profissionais da área técnica, e
218 relatou que após o parecer do CEPE os professores se reuniram e fizeram um abaixo assinado que foi
219 lido aos conselheiros. A diretora Fabiana Amaral, membro do CEPE, explicou que na pesquisa em
220 relação à demanda não houve potencialidade da procura e a questão econômica frente à contratação
221 de mais profissionais foi o que pesou na decisão do CEPE. A Reitora reforçou que o CEPE não
222 aprovou a proposta e relatou que os cursos na área do vestuário são uma questão complexa a ser
223 estudada. A experiência do Câmpus Caçador não foi positiva e foi preciso redirecionar a sua oferta.
224 No momento da implantação dos cursos foram feitas pesquisas na área de plástico e vestuário e havia
225 demanda na região, pois existiam 120 empresas de plástico e hoje há somente 01 empresa. Os
226 conselheiros destacaram que o Consup não deve se sobrepor ao CEPE e tratar de assuntos específicos
227 da área de ensino. A Reitora sugeriu que a proposta de oferta do curso volte ao CEPE para análise e
228 novo parecer e se estude junto com o câmpus a situação dos professores já contratados.
229 Encaminhamento: Os conselheiros aprovaram a criação dos cursos técnicos em Segurança no
230 Trabalho, Informática e Administração do Câmpus Caçador; a criação do curso técnico em Mecânica
231 do Câmpus Itajaí; a extinção do curso superior de tecnologia em Mecatrônica e do curso técnico em
232 Enfermagem – PROEJA Integrado do Câmpus Florianópolis. O Consup indica a criação de curso
233 PROEJA em substituição ao que foi extinto. O curso técnico em Vestuário do Câmpus São Miguel do
234 Oeste não foi aprovado e a proposta será novamente submetida ao CEPE. 10- Resolução sobre
235 Registros Acadêmicos do IFSC: A Reitora solicitou a retirada do ponto de pauta, em razão do
236 Diretor de Estatística e Informações Acadêmicas, Gustavo Henrique Moraes, estar em viagem a
237 serviço. 11- Institucionalização da EAD no IFSC: A pró-reitora Daniela recordou que o Consup, na
238 última reunião em 22/08, aprovou a criação dos NEaDs e dos polos de apoio presencial, como parte
239 do processo de institucionalização da EaD. Na etapa final desse processo de construção da proposta,
240 que contou com seminários, visita aos câmpus e debate com os servidores, contato com outras
241 instituições e também o estudo da legislação, elaborou-se o documento no qual a PROEN defende
242 que o apoio à EaD seja acrescido pelo Centro de Formação. Nas reuniões realizadas durante o
243 processo a PROEN apresentou a proposta de institucionalização da EaD e o Câmpus Florianópolis
244 apresentou uma contraproposta, mas sem a estrutura de Centro de Formação. Após o debate, foi
245 elaborado um parecer do CEPE com os pontos de consenso e dissenso das 02 propostas que está
246 sendo submetido ao Consup. A Diretora de Ensino do Câmpus Florianópolis, Claudia Regina
247 Silveira, solicitou permissão ao Consup para apresentar a proposta do câmpus, que foi lida aos
248 conselheiros, e o diretor geral, Maurício Gariba Júnior, destacou que a proposta é resultado dos
249 debates realizados com os servidores e gestores no próprio câmpus. O Diretor de Administração,
250 Aloísio Silva Júnior, apresentou a proposta de quadro de servidores necessários para uma estrutura
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251 qualificada e a planilha de orçamento para a implantação e manutenção do Câmpus EaD. A Reitora
252 destacou que há uma proposta da PROEN, que é a criação do Centro de Formação e Apoio à EaD, e
253 outra do Câmpus Florianópolis, que é a criação de uma Diretoria de EaD ligada à PROEN. Entretanto
254 o que está em discussão não é a estrutura e sim o conceito. A proposta da PROEN é criar um centro
255 para atuar na formação em educação, com oferta de cursos que qualifiquem os professores de EPT e
256 os professores das redes municipais e estaduais, e na formação em gestão pública para consolidar a
257 identidade da instituição e atender a lei. A conselheira Aparecida Rocha Gonçalves relatou que é
258 preciso um esforço para entender o processo, pois no início o título era a institucionalização da EaD,
259 ou seja, parece que começou com um objetivo e tomou outra forma, a instituição precisava elaborar
260 uma estrutura porque iria assumir a oferta de EaD. A pró-reitora Daniela esclareceu que não houve
261 alteração do objetivo, que a proposta para a institucionalização da EaD, além de outras ações, é a
262 criação de um centro de formação, pois não há como assumir a oferta de EaD sem a criação desse
263 centro. A Reitora informou que a proposta para a divisão orçamentária e a destinação dos recursos,
264 para o câmpus ofertante ou demandante, será discutida em outro momento e destacou que a estrutura
265 de EaD já existe, está sendo usada no momento e foi criada para cumprir uma exigência da Capes
266 para uma demanda de avaliação. Os conselheiros questionaram onde o Centro de Formação estará
267 localizado na estrutura do IFSC e qual será a estrutura, considerando que não se trata de um câmpus e
268 possui características específicas. A Reitora informou que será discutido em outro momento no
269 Consup e explicou que o que está sendo discutido e será submetido à aprovação é o modelo de EaD
270 adotado pelo IFSC. Encaminhamento: Os conselheiros aprovaram a proposta de criação do Centro
271 de Formação e Apoio à EaD com 10 votos a favor e 04 abstenções. Nada mais havendo a tratar, a
272 Presidente do Conselho Superior, prof. Maria Clara Kaschny Schneider, declarou encerrada a reunião
273 da qual eu, Adriana Braga Gomes, Secretária deste Conselho, lavrei a presente ata, que dato e assino,
274 após assinada pela presidente e pelos demais membros presentes.

___________________________
MARIA CLARA KASCHNY SCHNEIDER
Presidente do Conselho Superior

_______________________________
FRANCISCO JOSÉ MONTÓRIO SOBRAL
Representante suplente do MEC
_______________________________
ALBA TEREZINHA SCHLICHTING
Representante suplente da FAPESC
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____________(justificou a ausência)
ROSÂNGELA MARCOS FÊLIX
Representante suplente da SED
_______________________________
NORBERTO DIAS
Representante suplente da FIESC

_______________________________
KATIA SIMONE AGAPITO ZANELA
Representante suplente da FAESC

____________(justificou a ausência)
ANA JÚLIA RODRIGUES
Representante da CUT SC

(justificou a ausência)_____________
FABRÍCIO DE SOUZA ALBINO
Representante da NCST SC

____________(justificou a ausência)
DALTON LUIS VENTURA
Representante dos egressos

_______________________________
CESAR NORBERTO RIHL DE AZAMBUJA
Representante dos egressos
______________________________
ERCI SCHOENFELDER
Representante dos diretores gerais
______________________________
RAQUEL MATYS CARDENUTO
Representante suplente dos diretores gerais

______________________________
WIDOMAR PEREIRA CARPES JÚNIOR
Representante dos diretores gerais
____________(justificou a ausência)
MARIA BERTÍLIA OSS GIACOMELLI
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 dos docentes

______________________________
APARECIDA ROCHA GONÇALVES
Representante dos técnico-administrativos

______________________________
DELMAR MOREIRA COUTRIN
Representante dos técnico-administrativos

______________________________
CEDENIR BUZANELO SPILLERE
Representante dos técnico-administrativos

(justificou a ausência)____________
ELIANA CRISTINA BAR
Representante dos técnico-administrativos

_______________________(ausente)
EMANUEL LUIZ FLORES DA SILVA
Representante dos discentes

______________________________
JOANA ALEXANDRINA
Representante dos discentes

______________________________
FERNANDO TOPAL RAMTHUN
Representante dos discentes

______________________________
GUERRANDO PALEI JUNIOR
Representante dos discentes

______________________________
ADRIANA BRAGA GOMES
Secretária do Conselho Superior
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