
Ata da 1ª reunião do Conselho Superior do Instituto Federal de Santa 1 

Catarina realizada no dia vinte e quatro de março de dois mil e onze. 2 

 3 

Ao vigésimo quarto dia do mês de março de dois mil e dez, na Rua 14 de Julho, nº 650, Enseada dos 4 

Marinheiros - Coqueiros, em Florianópolis, Santa Catarina, reuniu-se no Campus Florianópolis - 5 

Continente, o Conselho Superior do Instituto Federal de Santa Catarina, sob a presidência da Magnífica 6 

Reitora Profª. Consuelo A. Sielski Santos. Estavam presentes os seguintes conselheiros: Norberto Dias, 7 

Fátima Regina Granemann, Ademir Ruschel, Marcos Dorval Schmittz, César Zucco, Ary Victorino da 8 

Silva Filho, Vanessa de Oliveira, Paulo Roberto de Oliveira Bonifácio, Carlos Ernani da Veiga, Ramon 9 

Martins e Geison João Euzébio. Como convidados, compareceram a reunião: Jesué Graciliano da Silva, 10 

Mari Neia Valicheski, Milene Martins, Marcelo Carlos da Silva, Silvana Pinheiro e Silva e Cristiele 11 

Aparecida Petri. Pauta: 1. Informes; 2. Aprovação da Ata da 6ª reunião ordinária do Conselho Superior; 12 

3. Posse dos novos conselheiros; 4. Calendário Eleitoral do IFSC; 5. Prestação de Contas 2010. Ordem 13 

do dia: Informes. a) O Prof. Carlos Ernani da Veiga informou esta é a ultima reunião em que participa 14 

como Conselheiro representante do Colégio de Dirigentes, já que seu mandato como Diretor-Geral do 15 

campus Florianópolis encerra-se no dia 10 de abril do presente ano. E ainda, convidou a todos para 16 

participarem da cerimônia de posse da nova Direção do campus, a se realizar no dia 11 de abril. b) Pricila 17 

Serpa Oliveira Thiesen justificou as ausências dos conselheiros: Golberi de Salvador Ferreira por ter sido 18 

convocado pelo INEP – Instituto Nacional de estudos e Pesquisas Educacionais para realizar avaliação de 19 

reconhecimento de cursos de graduação, especificamente do curso de Automação Industrial, do Centro 20 

Universitário Padre Anchieta; Zizimo Moreira Filho por ter tido problemas de saúde em sua família; 21 

Tarcisio Schmitt por ter sido convocado para realizar atividades inerentes ao seu cargo. c) Consuelo 22 

Aparecida Sielski Santos informou aos conselheiros que o II Fórum Mundial de Educação Profissional e 23 

Tecnológica teve a data de sua realização alterada para os dias 28 de maio a 1º de junho de 2012. Além da 24 

alteração da data deste evento os Jogos Nacionais e o Festival de Cultura da Rede de Educação 25 

Profissional e Tecnológica foram adiados, porém sem a fixação de novas datas para suas realizações. A 26 

Presidente do Conselho Superior informou que no dia 18 de fevereiro de 2011 foi realizado o ato de 27 

entrega a comunidade do Campus Canoinhas, mesma solenidade que acontecerá no próximo dia 25 de 28 

março no Campus São Miguel do Oeste, do qual Consuelo convidou a todos a participarem. Em seguida, 29 

A Prof. Consuelo Aparecida Sielski Santos relatou sua ida a Moçambique, na África, onde representou o 30 

Ministério da Educação. Disse que o evento aconteceu na capital, Maputo, cidade muito pobre em que é 31 

perceptível a grande desigualdade social. O objetivo da viagem foi apresentar a atual realidade da 32 

Educação Profissional brasileira, sua expansão e desenvolvimento, para os representantes da educação de 33 



Moçambique e do Canadá presentes. 2. Aprovação da Ata da 6ª Reunião Ordinária. Aprovada por 34 

aclamação. 3. Posse dos novos Conselheiros. Foram empossados três novos conselheiros. O Sr. César 35 

Zucco, representante suplente da FAPESC, tendo em vista que a representatividade é da instituição e esta 36 

teve alteração de sua diretoria. A Sra. Fátima Regina Granemann, representante titular da Federação das 37 

Câmaras de Dirigentes Lojistas de Santa Catarina, por motivo semelhante ao da FAPESC. E Ramon 38 

Martins, representante titular dos discentes tendo em vista que ambos os representantes discentes do 39 

Campus Florianópolis se formaram no final do ano de 2010. 4. Calendário Eleitoral. Jesué Graciliano da 40 

Silva apresentou os requisitos necessários para a realização das eleições para reitoria e campi. Em 41 

seguida, informou que devem ser formadas comissões eleitorais em cada um dos campi e que a partir 42 

desta deverá ser composta uma comissão eleitoral central. Anexo, segue documento que apresenta todos 43 

os requisitos e a legislação pertinente ao processo de escolha do IF-SC. O Prof. Cesar Zucco fez 44 

destaques e sugeriu que o período de campanha eleitoral seja aumentado. Entende que precisa ser bem 45 

melhor esclarecida a forma de formação das comissões eleitorais. Carlos Ernani da Veiga sugeriu que a 46 

comissão central, após composta trabalhe exclusivamente para este fim, devendo seus suplentes assumir a 47 

titularidade nas comissões locais. Marcos Dorval sugeriu que no prazo de 20 dias seja realizada uma 48 

reunião extraordinária para definição e deliberações relacionadas ao processo de escolha do IFSC. Paulo 49 

de Oliveira Bonifácio sugeriu que os pontos a serem encaminhados sejam alinhados e elencados para 50 

serem sanados um a um. Jesué Graciliano da Silva esclareceu que a partir da publicação da portaria de 51 

nomeação das comissões eleitorais existe um prazo legal de 90 dias para a finalização do processo 52 

eleitoral. Carlos Ernani da Veiga sugeriu que seja criada uma comissão com a finalidade de elaboração de 53 

minuta do edital e toda a logística do processo eleitoral. Vanessa de Oliveira expôs que existe dúvida em 54 

relação ao processo eleitoral do campus Jaraguá do Sul em virtude da possibilidade de alguns candidatos 55 

não trabalharem exclusivamente neste campus, e ainda que existe possibilidade de remoção de servidores 56 

para o Campus Avançado Geraldo Werninghaus. Marcos Dorval sugeriu que os servidores sejam 57 

capacitados para atuarem nas comissões eleitorais. Debate. Encaminhamentos: a) aprovação de 58 

uniformidade de edital para o processo eleitoral 2011 para Diretor-Geral dos campi; b) A definição do 59 

processo eleitoral ocorrer em turno único ou em dois turnos foi encaminhada para a reunião 60 

extraordinária. c) Estabeleceu que o processo eleitoral do Campus Chapecó será realizado na segunda 61 

quinzena de março de 2012, sendo que a definição deste calendário será feito na próxima reunião 62 

extraordinária deste Conselho. d) O processo eleitoral nos campi Joinville e Florianópolis-Continente será 63 

realizado simultaneamente com a eleição para Reitor, ou seja, no ano de 2011 o IFSC passará por 64 

processo de escolha para Reitor e para Direção-Geral nos campi Florianópolis, São José, Jaraguá do Sul, 65 

Florianópolis-Continente e Joinville; e) Os servidores do Campus Jaraguá do Sul estão aptos a votar e 66 

podem ser candidatos desde que estejam lotados no campus Jaraguá do Sul; f) a sensibilização dos 67 



servidores para a participação nas comissões eleitorais deve acontecer desde já, tendo em vista que existe 68 

prazo legal para a formação e finalização dos trabalhos das comissões eleitorais; g) Pré-agendada a 69 

próxima reunião extraordinária do Conselho Superior para o dia 13 de abril de 2011, para finalização dos 70 

encaminhamentos do processo de escolha e aprovação de cursos. 5. Prestação de Contas. Silvana 71 

Ferreira Pinheiro e Silva informou que o processo de prestação de contas é coordenado pela Diretoria de 72 

Gestão do Conhecimento, sendo que toda a instituição participa e encaminha informações para sua 73 

conclusão. Cristiele Aparecida Petri explicou a finalidade do documento de Prestação de Contas, sua 74 

obrigatoriedade legal e o trâmite do documento junto aos órgãos de controle. A prestação de contas é um 75 

instrumento de auditoria que deve ser apresentado anualmente por todos os órgãos administrativos 76 

federais até o dia 31 de março do ano subsequente. Silvana Ferreira Pinheiro e Silva ponderou que sua 77 

apresentação se fará diante dos principais focos, estando o relatório completo disponível a todos os 78 

conselheiros por meio eletrônico. Silvana Ferreira Pinheiro e Silva enfatizou que durante o ano de 2010 79 

houve o implemento de toda a gestão nos aspectos de ensino, pesquisa e extensão do IFSC. Foram 80 

concluídos os principais manuais da instituição, o desenvolvimento e finalização de sistemas, tais como, o 81 

portal do aluno. Salientou que pelo terceiro ano consecutivo o IFSC foi considerado o melhor centro 82 

universitário do país. Informou que houve a contratação de muitos servidores, entre docentes e técnico-83 

administrativos. Apresentou o mapa do IFSC e o seu alcance nos municípios catarinenses, com 22 campi, 84 

entre campus, campus avançado e pólo presencial. Por fim, apresentou os indicadores do IFSC e os 85 

resultados obtidos, com o comparativo dos números desde 2006 até 2010. Além disso, fez destaques dos 86 

principais indicadores e salientou que no corpo geral do relatório houve melhora significativa na maioria 87 

deles. Neste sentido, Silvana Ferreira Pinheiro e Silva esclareceu que todas as bases de cálculo são 88 

estabelecidas pelo TCU, devendo os órgãos seguir suas recomendações. Os indicadores sociais também 89 

foram apresentados, podendo esses estabelecer o perfil dos estudantes do IFSC e por conseqüência a 90 

gestão desenvolver programas que melhor possa atender os estudantes. E ainda, apresentou a forma de 91 

realização da execução orçamentária do IFSC durante todo o ano de 2010. Por fim, Silvana Ferreira 92 

Pinheiro e Silva agradeceu a todos que forneceram as informações necessárias para a conclusão dos 93 

trabalhos e finalização do relatório de prestação de contas. Em seguida, Marcos Dorval sugeriu que os 94 

gastos na relação aluno seja gerenciada como investimento e ainda que conste no relatório o índice de 95 

capacitação dos servidores técnico administrativos. Jesué Graciliano da Silva parabenizou a equipe que 96 

elaborou o Relatório de Prestação de Contas e em seguida informou que um Livro de Indicadores deve ser 97 

publicado ainda no mês de abril. Encaminhamentos: O relatório de gestão 2010 foi aprovado por 98 

aclamação. 99 
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