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 28ª REUNIÃO ORDINÁRIA – 26 de fevereiro de 2014
1 Aos vinte e seis dias do mês de fevereiro de dois mil e quatorze, na rua Quatorze de Julho, nº 150,
2 bairro Coqueiros, no Auditório da Reitoria, reuniu-se o Conselho Superior do Instituto Federal de
3 Santa Catarina, sob a presidência da Magnífica Reitora prof. Maria Clara Kaschny Schneider.
4 Estavam presentes os seguintes conselheiros: Francisco José Montório Sobral, representante suplente
5 do Ministério da Educação – MEC (justificou sua ausência); Edna Corrêa Batistotti, representante da
6 Secretaria de Educação do Estado de Santa Catarina – SED; Alba Terezinha Schlichting,
7 representante suplente da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação de Santa Catarina – FAPESC;
8 Antônio José Carradore, representante da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina –
9 FIESC; Alessandra Tagliari Caetano da Silva, representante da Federação da Agricultura do Estado de
10 Santa Catarina – FAESC; Fabrício de Souza Albino, representante da Nova Central Sindical de Santa
11 Catarina – NCSTSC; Anna Júlia Rodrigues, representante da Central Única dos Trabalhadores do
12 Estado de Santa Catarina – CUTSC, (justificou sua ausência); Dalton Luis Ventura, representante dos
13 egressos do IFSC; César Norberto Rihl de Azambuja, representante dos egressos do IFSC, (ausente);
14 Erci Schoenfelder, representante dos diretores gerais; Maria Bertília Oss Giacomelli, representante
15 dos diretores gerais; Raquel Matys Cardenuto, representante dos diretores gerais; Telma Pires
16 Pacheco de Amorim, representante dos diretores gerais; Clodoaldo Machado, representante dos
17 docentes; Marcos Araquem Scopel, representante dos docentes; Hélio Ormeu Ribeiro, representante
18 suplente dos docentes; Cleverson Tabajara Vianna, representante dos docentes; Berenice da Silva
19 Junkes, representante dos docentes; Aparecida Rocha Gonçalves, representante dos técnico20 administrativos; Douglas Deni Alves, representante dos técnico-administrativos (ausente); Delmar
21 Moreira Coutrin, representante dos técnico-administrativos (justificou sua ausência); André Dala
22 Possa, representante suplente dos técnico-administrativos; Joana Alexandrina, representante dos
23 discentes, (justificou sua ausência); Emanuel Luiz Flores da Silva, representante dos discentes,
24 (justificou sua ausência); Fernando Topal Ramthun, representante dos discentes, (justificou sua
25 ausência); Guerrando Palei Júnior, representante dos discentes. Como convidados estavam presentes:
26 Andrei Zwetsch Cavalheiro, Pró-Reitor de Desenvolvimento Institucional e Paulo Roberto Wollinger,
27 Diretor de Ensino. A prof. Maria Clara iniciou a reunião cumprimentado os conselheiros presentes.
Conselho Superior do IFSC – 28ªOrdinária - 26fevereiro2014

28 Pauta: 1. Aprovação de ata; 2. Informes; 3. Apreciação de resoluções ad referendum; 4. Nomeação
29 do auditor chefe da Auditoria Interna do IFSC; 5. Aprovação do calendário de reuniões de 2014; 6.
30 Alteração do Regimento Geral (Centro de Formação); 7. Apreciação da minuta sobre Professor
31 Titular; 8. Apreciação de cursos (criação e extinção); 9. Deflagração do processo de definição da
32 Política de Formação do IFSC. Ordem do dia: 1- Aprovação de ata: Foi aprovada a ata da reunião
33 de 05/12/2013 e assinada pelos conselheiros. 2- Informes: A presidente, prof. Maria Clara, informou:
34 a) participou da reunião do CONIF e destacou o debate sobre as pactuações do Pronatec, que
35 sofreram ajustes em função dos recursos. b) Destacou que 2013 foi um ano muito bom para o IFSC
36 em termos de recursos para investimento, possibilitando a finalização das obras do câmpus Jaraguá
37 do Sul Rau e Araranguá e o início das obras dos câmpus Florianópolis Continente, Caçador,
38 Urupema, São Carlos, Garopaba e Urupema. A execução orçamentária 2013 foi muito boa com a
39 obtenção de recursos extraorçamentários para obras que foram repassados por meio de termo de
40 cooperação. c) No início de janeiro foi publicada a portaria do MEC que dispõe sobre a organização
41 dos institutos federais compostos por câmpus, câmpus avançado, polo de inovação e polo de
42 educação a distância. Esclareceu que quem cria a estrutura é o Ministério e os institutos federais
43 trabalham na sua implantação. Destacou que o IFSC está em tratativas para a implantação de câmpus
44 avançado, que estará vinculado a um câmpus da instituição, e que um dos requisitos é possuir uma
45 estrutura física própria. Informou que a portaria também prevê a criação de centro de referência, que
46 estará a cargo do próprio instituto e vinculado à Reitoria. d) Foi lançado em janeiro o PlaFor - Plano
47 de Formação para os servidores da rede com cursos de especialização, mestrado e doutorado, além de
48 cursos curtos de capacitação a distância. A instituição vai fazer um movimento no sentido de
49 possibilitar que os servidores participem desse programa. A Presidente sugeriu a leitura do Blog da
50 Reitora para mais informações. e) A Presidente relatou que até 2007 a contagem das reuniões do
51 Conselho Diretor da Escola Técnica e também do CEFET, a partir de 2002, era feita de forma
52 sequencial. Em 2008 houve uma alteração e passou-se a contar por ano, e em 2009, com a
53 transformação para Instituto Federal, continuou-se com a contagem anual. Explicou que a forma
54 usual utilizada pelos conselhos das instituições é a forma sequencial e solicitou aos conselheiros que
55 a partir deste ano o Conselho Superior do IFSC passe a utilizar essa forma de contagem, para manter
56 um histórico das reuniões. Destacou que será feita uma tabela de referência que estará publicada no
57 Portal dos Colegiados para organizar essa alteração. Os conselheiros concordaram com a alteração. f)
58 No dia 18/02 tomaram posse os 05 novos diretores gerais dos câmpus escolhidos no processo de
59 consulta realizado no final de 2013. A Presidente destacou que com essa alteração foi necessário
60 alterar a representação dos diretores gerais no Conselho: foram desconstituídos os conselheiros
61 Widomar Pereira Carpes Júnior e Jorge Luiz Pereira. A conselheira Telma Pires Pacheco de Amorim
62 passou a ser titular e foram designados como suplentes os diretores Marcílio Lourenço da Cunha e
63 Sérgio Seitsi Uda. O conselheiro Cedenir Buzanelo Spillere, representante dos TAEs, assumiu a
64 Diretoria do Câmpus Criciúma e foi desconstituído. O conselheiro Douglas Deni Alves passou a ser
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65 titular e não há mais candidatos eleitos para a suplência dos representantes dos TAEs. Na próxima
66 reunião em março deve ser deflagrado o processo de consulta para o Conselho Superior do IFSC, que
67 deve iniciar até 90 dias antes do fim do mandato atual. g) O pró-reitor, prof. Andrei, relatou que em
68 2013 o Conselho discutiu sobre a apreciação do PPI – Plano Pedagógico Institucional que poderia ser
69 feita de forma conjunta ou separada dos demais capítulos do PDI e decidiu-se pela apreciação de
70 forma conjunta. No entanto, como a apreciação do PDI foi adiada para agosto de 2014, a PRODIN
71 propõe que a apreciação do PPI seja feita na próxima reunião ordinária em 23/04/2014. O Pró-Reitor
72 solicitou que o Consup indique os pareceristas para se apropriarem do documento e emitirem o
73 parecer aos conselheiros, para auxiliar o processo de aprovação. Foram aprovados os nomes dos
74 conselheiros Marcos Araquem Scopel, Aparecida Rocha Gonçalves e Telma Pires Pacheco de
75 Amorim como pareceristas do PPI junto ao Consup e o PPI será apreciado em abril. 3- Apreciação
76 de resoluções ad referendum: Foram submetidas à apreciação as seguintes resoluções: a) Resolução
77 49/2013/Consup - Aprova, ad referendum, o Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna do IFSC:
78 em razão do cronograma da CGU, o PAINT não pode ser apreciado na reunião ordinária de dezembro
79 de 2013 e precisava de aprovação até o final do ano de 2013. Além disso, foram necessários ajustes
80 em relação ao orçamento referente às capacitações dos auditores para se adequar aos limites
81 estabelecidos para gastos com diárias e passagens. b) Resolução 01/2014/Consup - Aprova, ad
82 referendum, a alteração do Estatuto do IFSC: para se adequar à Portaria do MEC que dispõe sobre a
83 organização dos institutos federais e por necessidade urgente de atualização de endereços dos
84 câmpus, em especial do Câmpus Joinville, que precisava enviar documentação à Secretaria de Estado
85 da Fazenda. c) Resolução 02/2014/Consup - Aprova, ad referendum, a criação dos Núcleos de
86 Educação a Distância: por necessidade de levar a documentação necessária para submeter os NEaDs
87 do IFSC ao credenciamento como Polos de Educação a Distância junto à Capes. Encaminhamento:
88 Foram referendadas pelos conselheiros as resoluções 49/2013, 01 e 02/2014. Foi aprovada a alteração
89 do PAINT 2014. 4- Nomeação do auditor chefe da Auditoria Interna do IFSC: A Presidente
90 explicou que o servidor Marcelo Aldair de Souza solicitou redistribuição para o IFC e a portaria do
91 MEC foi publicada no início de fevereiro. Desde essa data o servidor João Clóvis Schmitz foi
92 nomeado Auditor Chefe Interino, tendo em vista que é prerrogativa do Conselho Superior homologar
93 a exoneração e a nomeação do auditor chefe da UNAI. O servidor João Clóvis relatou que entrou na
94 instituição em 2009 e foi o 1º auditor contratado no IFSC. Destacou que o servidor Marcelo é um
95 excelente profissional, que criou vários procedimentos para a UNAI, e que a nova gestão quer dar
96 continuidade ao seu trabalho. Agradeceu pela indicação e se colocou à disposição da instituição. A
97 Presidente argumentou que a auditoria interna tem papel preventivo e não de punição e trabalha para
98 auxiliar a gestão institucional. Encaminhamento: Os conselheiros homologaram o nome do servidor
99 João Clóvis Schmitz como auditor chefe da Auditoria Interna do IFSC. 5- Aprovação do calendário
100 de reuniões 2014: A presidente, prof. Maria Clara, recordou que na última reunião de 2013 o
101 calendário de reuniões 2014 foi aprovado parcialmente e deveria voltar para apreciação na primeira
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102 reunião ordinária. Apresentou a proposta de datas e submeteu à apreciação dos conselheiros.
103 Encaminhamento: O calendário foi aprovado com as seguintes datas: reunião extraordinária em
104 26/03/2014; reuniões ordinárias em 23/04, 11/06, 13/08, 15/10 e 03/12/2014. 6- Alteração do
105 Regimento Geral (Centro de Formação): A presidente, prof. Maria Clara, informou que com a
106 publicação da portaria do MEC, que organiza a estrutura dos Institutos Federais, em janeiro deste ano
107 é necessária a alteração no Regimento Geral do nome do Centro de Formação e Apoio à EaD,
108 aprovado na reunião do Consup em 23/10 para Centro de Referência em Formação e Educação a
109 Distância para se adequar à legislação vigente. Encaminhamento: Os conselheiros aprovaram as
110 alterações do Regimento Geral referente ao nome do Centro de Referência em Formação e Educação
111 a Distância. 7- Apreciação da minuta sobre Professor Titular: A Presidente informou que em
112 dezembro a proposta de regulamentação foi trazida à apreciação dos conselheiros que decidiram por
113 uma consulta pública que foi realizada entre os docentes. A minuta foi levada ao CONIF e a proposta
114 será usada como documento base pelos demais institutos federais. O presidente da comissão e
115 Assessor Executivo da Reitoria, prof. Rogério Mello, relatou que os critérios foram bastante
116 estudados e debatidos entre os membros da comissão e que o documento tem um caráter transitório,
117 com o objetivo de avaliar o que foi feito no passado, trabalhar a transitoriedade da sua aplicação e
118 pensar o futuro, com uma proposta de revisão em 01 ano do início de sua implementação. O CEPE
119 emitiu parecer favorável e sugeriu algumas alterações: constar os valores máximos e mínimos no
120 anexo; considerar as atividades cadastradas na PSAD; e retirar do texto as considerações relativas à
121 pontuação. O CDP se manifestou favorável à aprovação do documento, mas não emitiu um parecer,
122 apenas um relato em memorando da Presidente do Colegiado. O Sinasefe se manifestou favorável à
123 aprovação da minuta em assembleia realizada em fevereiro. O conselheiro Hélio Ormeu Ribeiro,
124 representante do Consup na comissão, destacou que as intervenções do CEPE são pertinentes, mas
125 ressaltou que já existe uma portaria do MEC onde constam os critérios que serão observados e a
126 comissão já explicitou nos anexos da resolução. O conselheiro Antônio José Carradore questionou
127 como esse processo vai impactar no orçamento da instituição e a Presidente informou que atualmente
128 existem em torno de 55 docentes que cumprem os requisitos necessários para a ascensão à classe de
129 professor titular e que não representa um impacto significativo no orçamento, já que os valores de
130 gratificação não são altos. Explicou que para o processo do RSC existem em torno de 400 docentes e
131 nesse caso será levado à apreciação do MPOG para a liberação dos recursos. A conselheira Maria
132 Bertília Oss Giacomelli ressaltou que a ascensão à classe de professor titular é importante para os
133 servidores não apenas pelo valor da gratificação, mas principalmente pelo reconhecimento e pela
134 valorização do trabalho do docente na instituição, e representa uma perspectiva profissional para a
135 categoria. A presidente, prof. Maria Clara, argumentou que a proposta é aprovar a resolução e fazer os
136 ajustes necessários na aplicação da regulamentação. Destacou que a operacionalização vai ser
137 complexa, mas não cabe ao Conselho definir essas questões e sim à gestão. O Conselho responde
138 apenas pela parte estratégica que é a apreciação da regulamentação. Encaminhamento: Os
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139 conselheiros aprovaram por unanimidade a proposta de regulamentação para ascensão à classe de
140 Titular da Carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico – EBTT. A Presidente
141 parabenizou e agradeceu à comissão pelo trabalho e elogiou o processo qualificado realizado na
142 instituição. 8- Apreciação de cursos (criação e extinção): a) Curso Técnico em Agroindústria (tipo
143 de oferta integrado) - Câmpus São Miguel do Oeste: O Diretor de Ensino, prof. Paulo Wollinger,
144 destacou que esse curso já é ofertado pelo câmpus e trata-se apenas da alteração do modo de oferta
145 que atualmente é 02 turmas de 40 vagas, uma no período vespertino e outra no noturno para 80 vagas
146 no período vespertino, justificada pelo número de inscritos no exame de classificação. b) Curso
147 Técnico em Análises Químicas (tipo de oferta concomitante, modalidade Pronatec) – Câmpus
148 Canoinhas: O curso segue o mesmo padrão do curso ofertado no Câmpus Lages, com algumas
149 alterações do PPC. A oferta de 30 vagas é justificada por ser a pactuação de um curso Pronatec. c)
150 Curso Técnico em Edificações (tipo de oferta concomitante) – Câmpus São Carlos: O curso segue o
151 mesmo padrão do curso ofertado no Câmpus Florianópolis, com pequenos ajustes no PPC. Os
152 conselheiros questionaram sobre a oferta de 35 vagas e justificou-se que o câmpus está em construção
153 e funciona em sede provisória. d) Curso Técnico em Vestuário (tipo de oferta subsequente) – Câmpus
154 Caçador: O câmpus está fazendo um redimensionamento da proposta, considerando a demanda da
155 região. O curso de vestuário teve um procura pouco significativa e já está suspenso há 02 semestres.
156 Os 04 professores da área serão realocados para os câmpus São Miguel do Oeste, Gaspar e Jaraguá
157 do Sul, assim como os equipamentos. Encaminhamento: Os conselheiros aprovaram os cursos
158 Técnico em Agroindústria, Técnico em Análises Químicas e Técnico em Edificações, que deverá ser
159 ofertado com 40 vagas. Aprovaram também a extinção do curso Técnico em Vestuário. 9160 Deflagração do processo de definição da Política de Formação do IFSC: A Presidente apresentou
161 a proposta da PROEN para compor o grupo de trabalho responsável por elaborar a Política de
162 Formação do IFSC. Destacou que a proposta já foi apreciada na reunião do Colégio de Dirigentes que
163 sugeriu a participação de 01 representante do Codir e 01 representante do Sinasefe, além de solicitar
164 uma revisão do cronograma das atividades para que a proposta seja apreciada pelo Consup no início
165 do segundo semestre. Os conselheiros questionaram sobre uma atividade do GT: “Encontro com os
166 representantes regionais para socialização e debate das proposições encaminhadas pelos câmpus”. A
167 dúvida é referente à dinâmica dos trabalhos, se haveria um grupo central e se os representantes
168 regionais participariam de apenas algumas etapas ou se todo o grupo participaria de todas as
169 atividades. Após o esclarecimento, foi alterada a redação do documento: “Debate das proposições
170 encaminhadas pelos câmpus”. Foi solicitada a definição do representante do Consup para compor o
171 GT. Encaminhamento: Os conselheiros aprovaram a proposta com as alterações sugeridas e
172 aprovaram o nome da conselheira Edna Corrêa Batistotti como representante do Consup no grupo de
173 trabalho. Nada mais havendo a tratar, a Presidente do Conselho Superior, prof. Maria Clara Kaschny
174 Schneider, declarou encerrada a reunião da qual eu, Adriana Braga Gomes, Secretária deste
175 Conselho, lavrei a presente ata, que dato e assino, após assinada pela presidente e pelos demais
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176 membros presentes.

___________________________
MARIA CLARA KASCHNY SCHNEIDER
Presidente do Conselho Superior

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

______________________________
EDNA CORRÊA BATISTOTTI
Representante da SED

Representado por Alba Terezinha Schlichting
SÉRGIO LUIZ GARGIONI
Representante da FAPESC

______________________________
ANTÔNIO JOSÉ CARRADORE
Representante da FIESC

_______________________________
ALESSANDRA TAGLIARI CAETANO DA SILVA
Representante da FAESC

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

_______________________________
FABRÍCIO DE SOUZA ALBINO
Representante da NCST SC

______________________________
DALTON LUIS VENTURA
Representante dos egressos

(Ausente)_______________________
CESAR NORBERTO RIHL DE AZAMBUJA
Representante dos egressos

______________________________
ERCI SCHOENFELDER
Representante dos diretores gerais

______________________________
MARIA BERTÍLIA OSS GIACOMELLI
Representante dos diretores gerais

______________________________
RAQUEL MATYS CARDENUTO
Representante dos diretores gerais

______________________________
TELMA PIRES PACHECO DE AMORIM
Representante suplente dos diretores gerais

______________________________
CLODOALDO MACHADO
Representante dos docentes

______________________________
MARCOS ARAQUEM SCOPEL
Representante dos docentes

______________________________
CLEVERSON TABAJARA VIANNA
Representante dos docentes

______________________________
BERENICE DA SILVA JUNKES
Representante dos docentes

______________________________
APARECIDA ROCHA GONÇALVES
Representante dos técnico-administrativos

Representada por André Dala Possa
ELIANA CRISTINA BAR
Representante dos técnico-administrativos

______________________(Ausente)
DOUGLAS DENI ALVES
Representante dos técnico-administrativos
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(justificou a ausência)_____________
JOANA ALEXANDRINA
Representante dos discentes

______________________________
GUERRANDO PALEI JUNIOR
Representante dos discentes

____________(justificou a ausência)
EMANUEL LUIZ FLORES DA SILVA
Representante dos discentes

____________(justificou a ausência)
FERNANDO TOPAL RAMTHUN
Representante dos discentes
______________________________
ADRIANA BRAGA GOMES
Secretária do Conselho Superior
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