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Pauta

Informes
1. Apresentação da IN para Regulamentação da Concessão de Diárias e Passagens
2. Diretrizes para Oferta EAD no IFSC
3. Avaliação SEPEI e JIFSC
4. Apresentação SIGAA
5. Apresentação da Resolução CONSUP nº 48/2016, que regulamenta a Prestação de Serviços a 
Comunidade Externa
Atividade Complementar: Avaliação do CODIR e Proposta de Pauta 2017.

A reunião foi realizada na Reitoria e transmitida pela IFSC TV.
Links da transmissão:  Manhã: https://www.youtube.com/watch?v=qTEVDuezYIA
                                     Tarde:   https://www.youtube.com/watch?v=YUYlfQw_YqY

 * * * * *

INFORMES

Maria Clara Kaschny Schneider
> Após o acidente aéreo com a equipe de futebol da Chapecoense e jornalistas, o IFSC está 
solidário com o povo de Chapecó e familiares das vítimas. Entre as vítimas, está o ex-aluno do 
IFSC Câmpus São José, Bruno Mauri da Silva, que trabalhava na RBS TV, e acompanhava o time 
catarinense à Colômbia.

> Sete câmpus do IFSC foram ocupados por alunos neste mês de novembro e as ações seguem o 
movimento de ocupação promovido nacionalmente por estudantes contra a Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) nª 55, que limita o crescimento dos gastos do Governo Federal a um teto por 20 
anos, entre outras medidas, e a Medida Provisória (MP) nº 746/2016, que propõe a reestruturação 
do Ensino Médio. Ressaltada a forma como se deu a ocupação e a desocupação dos Câmpus, 
sobretudo o de Palhoça-Bilíngue e o necessário estabelecimento de reposição dos dias paralisados 
nos Câmpus ocupados, a fim de garantir o cumprimento dos dias letivos para os cursos integrados e 
de graduação e,para os demais cursos, a carga horária. A Pró-Reitoria de Ensino repassou as 
diretrizes para revisão e aprovação do calendário de reposição. O IFSC encaminhará Ofícios às 



Instituições de Ensino Superior expondo a situação do movimento estudantil no IFSC e solicitando 
atenção ao calendário diferenciado dos Câmpus ocupados.

> Enviado ofício ao SINASEFE para realização de acordo quanto à reposição dos dias paralisados 
(28 a 30 de novembro de 2016) pelos servidores do IFSC. Ressaltado que o acordo será 
institucional e não individual ou por Câmpus. Será aguardado o encaminhamento do CONIF quanto
à atuação da Rede Federal na interpretação e aplicação da decisão do Supremo Tribunal Federal 
quanto ao desconto salarial dos dias parados. O IFSC defende a reposição dos dias paralisados.

> Na Semana de Recesso (26 a 30 de dezembro de 2016), os servidores em cargo de Direção devem
estar presentes na instituição, na garantia dos serviços essenciais. A exceção dos Diretores-Gerais, 
os Câmpus deverão avaliar a necessidade de substituição dos cargos.

Luiz Otávio Cabral
> Sobre a correção das redações do Vestibular  2017 do IFSC, estariam envolvidos  somente os
professores  de  Português  dos  Câmpus  que  optaram  pela  prova  como  acesso  aos  cursos  de
graduação, porém a convocação se estendeu a todos os Câmpus, tendo em vista a necessidade 20
docentes  para correção das  provas,  e  até  o  momento,  somente 16 estão confirmados e  ainda o
Câmpus Florianópolis não enviou os professores indicados para essa função.No próximo Vestibular,
serão convocados apenas os docentes de Português lotados nos Câmpus que optarem por prova, os
quais deverão ser orientados para incluir na PSAD a alocação da carga horária. Em 2017, será
retomada a discussão acerca das diferentes formas de acesso aos cursos do IFSC, uma vez que o
Departamento de Ingresso não tem mais condições de atender a atual diversidade de formas de
ingresso escolhidas pelos Câmpus.

1. DIRETRIZES PARA OFERTA EAD NO IFSC
Apresentação: Olivier Allain e Gislene Miotto (CERFEAD)

> Detalhamento da minuta de resolução, disponível no Fórum do Colégio de Dirigentes,  sobre o
estabelecimento de diretrizes para a oferta de cursos e componentes curriculares na modalidade a
distância  na  Educação  Profissional  e  Tecnológica  de  Nível  Médio,  de  Graduação  e  de  Pós-
Graduação, no âmbito do IFSC.
Encaminhamento: Ajustada a Minuta pelo CERFEAD, deverá ser encaminhada aos NEADs para
contribuição,  antes de ser apreciada  pelo CEPE e posteriormente pelo Conselho Superior.

2. APRESENTAÇÃO SIGAA
Apresentação: Elisa Flemming Luz e equipe do DEIA/PROEN

> Apresentação do resultado do piloto SIGAA-Graduação, realizado no mês de outubro no Câmpus
Florianópolis, e do cenário de implantação do Módulo Acadêmico em 2017 em todos os cursos do
IFSC, exceto os de pós-graduação. Destacada a necessidade de indicação de um servidor diverso ao
Registro Acadêmico como responsável pela implantação do Sistema nos Câmpus. No dia 14 de
dezembro, em Florianópolis, será realizada uma reunião conjunta do Fórum dos RAs e a equipe



indicada pelos Câmpus para implantação do SIGAA-Graduação. Destacado o objetivo institucional
de realização de matrícula com papel zero, conforme ocorreu com o Curso de Pós-Graduação em
Gestão Pública na Educação Profissional e Tecnológica,  contudo são necessárias  alterações  das
resoluções vigentes para organizar a instituição nesse sentido. 

3. APRESENTAÇÃO DA IN PARA REGULAMENTAÇÃO DA CONCESSÃO DE DIÁRIAS
E PASSAGENS
Apresentação: Érico de Ávila Madruga (Assessoria Técnica)

> Apresentação da minuta de Instrução Normativa (disponível no Fórum do Colégio de Dirigentes)
que regulamenta a concessão de diárias e aquisição de passagens no IFSC, proposta a partir de uma
contextualização dos gastos com diárias no ano de 2015 e do Relatório Gerencial  de Auditoria
Interna, em que são identificados problemas e apresentadas recomendações a serem aplicadas. A
partir  de  2017,  o  Gabinete  da  Reitoria  não  autorizará  concessões  de  diárias  e  passagens  sem
cumprimento  dos  requisitos.  Será  elaborado tutorial  para  cadastramento  das  viagens  no  SCPD.
 Após  alteração  no  texto  com  os  encaminhamentos,  a  Instrução  Normativa  será  publicada  na
Intranet.

4. AVALIAÇÃO DO SEPEI E DO JIFSC
Apresentação: Clodoaldo Machado (PROPPI), Felipe Cintra (DIRCOM) e Maria Cláudia Almeida 
(PROEX)

> Apresentado resultado da avaliação realizada com os participantes do SEPEI 2016, realizado em
Criciúma, mediante aplicação de questionário, bem como as perspectivas de realização do SEPEI
2017. A possível sede da próxima edição do SEPEI será o Câmpus Itajaí. Os câmpus interessados
em sediar uma edição do SEPEI, a partir de 2018, deverão levar proposta no Seminário anterior.

>  Também apresentado  resultado  da  avaliação  realizada  com os  participantes  do  JIFSC 2016,
realizado em Chapecó, mediante aplicação de questionário.  Encaminhamentos: Aprovados novo
modelo do JIFSC proposto pela Comissão Organizadora, em que terão seletivas microrregionais dos
participantes dos cursos técnicos integrados a serem realizadas nos Câmpus do IFSC no período de
25 de março a 08 de abril. Para os demais cursos, haverá limites de vagas/equipes, mas havendo
mais  interessados  que  vagas,  será  utilizada  a  lógica  das  seletivas  microrregionais  ou  acordo,
incluindo possibilidade de times mistos. O JIFSC 2017 será realizado na primeira quinzena do mês
de  maio.  Aprovado  o  nome  do  Diretor-Geral  Eduardo  Nascimento  Pires  (Caçador)  como
representante do Colégio de Dirigentes na Comissão Organizadora do JIFSC. A sede do JIFSC 2017
será escolhida pela Comissão. (Inclusão: Felipe Cintra)

5 APRESENTAÇÃO DA RESOLUÇÃO CONSUP Nº 48/2016, QUE REGULAMENTA A 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE EXTERNA
Apresentação: Clodoaldo Machado e Luiz Henrique Castelan Carlson (PROPPI)

> Em cumprimento da legislação em vigor, o IFSC regulamentou, na última reunião do Conselho 



Superior, a prestação de serviços pelos servidores (Resolução CONSUP nº 48/2016). Apresentados 
o fluxo e o procedimento para organização e realização dos processos de prestação de serviços dos 
servidores do IFSC, sobretudo os docentes em regime de Dedicação Exclusiva, à Comunidade 
Externa. 

Súmula aprovada.

Maria Clara Kaschny Schneider

Aline Heinz Belo

Ana Paula Kuczmynda da Silveira

Andréa Martins Andujar

Andrei Zwetsch Cavalheiro

Caio Alexandre Martini Monti

Carlos Alberto Souza

Carmem Cristina Beck

Clodoaldo Machado

Diego Albino Martins

Eduardo Evangelista

Eduardo Nascimento Pires

Ilca Maria Ferrari Ghiggi

Jaison Vieira da Maia

Juarez Pontes

Lucas Dominguini

Luiz Otávio Cabral

Marcos Roberto Dobler Stroschein

Maria Bertília Oss Giacomelli

Maria Claudia de Almeida Castro
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Rita de Cassia Flôr
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Rosângela G. Padilha Coelho da Cruz

Sabrina Moro Villela Pacheco

Saul Silva Caetano

Silvana Rosa Lisboa de Sá

Simone Raquel Casarin Machado

Thiago Meneghel Rodrigues

Valter Vander de Oliveira

Secretário do Colégio de Dirigentes
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