
ATA DA SEXTA REUNIÃO DE 2010 DO COLEGIADO DE ENSINO, PESQUISA E 

EXTENSÃO – CEPE.

Aos onze dias do mês de maio de dois mil e dez, às catorze horas, na sala de reuniões do 

Departamento da Formação Geral do Campus Florianópolis do IF-SC, na Av. Mauro Ramos, 

950,  Centro,  Florianópolis,  Santa  Catarina,  reuniu-se  o  CEPE.  Estavam  presentes:  Nilva 

Schroeder,  Flávio  Soares  substituindo  Maria  Clara  Schneider,  Antônio  Pereira  Cândido, 

Marcos  Moecke,  Eliana  Razeira  e  Daiana  Maciel.  Nilva  Schroeder  inicia  a  reunião 

agradecendo a presença de todos. Temas em Pauta. 1. Informes. 2. Processo de escolha dos 

integrantes  do CEPE. 3.  Aprovação das  atas  de 26/02/10,  19/03/10,  30/03/10,  06/04/10 e 

20/04/10. Ordem do dia. 1. Informes. Nilva Schroeder informa que foi solicitado ampliação 

do mandato dos atuais integrantes do CEPE, cujo início foi em 12 de maio de 2008, para o dia 

02 de agosto de 2010, para que o processo de escolha dos novos membros fosse realizado em 

conformidade com o novo regulamento. A previsão de posse para os novos integrantes, nesse 

caso, seria 03 de agosto de 2010. 2. Processo de escolha dos integrantes do CEPE. Daiana 

Maciel apresenta a proposta de Edital para eleição dos novos integrantes do CEPE. Foram 

feitas  as  seguintes  sugestões:  a)  Ficou  estabelecido  que  o  representante  mais  votado  por 

segmento  ficará  por  dois  anos  e  o  segundo  mais  votado  por  um  ano  para  cumprir  o 

estabelecido  no  artigo  17  do  Regulamento  do  CEPE.  b)  Decidiu-se  que  o  candidato 

preencherá um formulário onde constará um resumo de sua biografia com até 200 palavras, 

além do endereço do currículo na Plataforma Lattes. Esse formulário será enviado à Comissão 

Eleitoral  no  endereço:  eleicaocepe@ifsc.du.br,  criado  para  essa  finalidade.  Decidiu-se, 

também,  que  todas  as  comunicações  da  Comissão  Eleitoral,  inclusive  o  Edital  serão 

disponibilizadas na internet ou enviadas por meio eletrônico.  c) Foi ratificado que todos os 

servidores  técnico-administrativos  são  votantes,  independentemente  da  função.  d)  Foi 

estabelecido que as peças publicitárias de campanha devem ser retiradas até às 22 horas do dia 

anterior à eleição. e) Sugeriu-se a exclusão do item 6.7.4, relativo ao uso de recursos do IF-SC 

na campanha eleitoral. f) Ficou estabelecido que a Comissão Eleitoral Local definirá o espaço 

físico e o horário de votação, observando-se o limite entre 9 e 21 horas, com no mínimo de 8 

horas de funcionamento, atendendo os três  turnos, conforme o expediente em cada campus. 

Nos campi da Expansão II, o Diretor Geral e a Comissão Eleitoral definirão o procedimento 

da  coleta  dos  votos.  g)  Foi  definido  que  a  mesa  receptora  de  votos  será  composta  por  um 

Presidente, um Mesário e um Suplente para cada turno, todos servidores do IF-SC, preferencialmente 

de segmentos diferentes. A composição e nomeação dos membros da mesa serão feitas por meio de ato 

da Comissão Eleitoral Local. h) Foi estabelecido que a Ata será redigida a partir do preenchimento de 

um formulário padronizado, elaborado pela Comissão Eleitoral, devendo ser assinada preenchida e 
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assinada pelo Presidente e Mesário da Comissão Local. i) Decidiu-se que a apuração deverá acontecer 

após às 21 horas. j) Será admitido recurso sobre o resultado da votação ao final da apuração local, 

devendo dirigido ao Presidente da Comissão Eleitoral. A Comissão Eleitoral se manifestará num prazo 

de até 12 horas sobre o recurso, adotando as medidas cabíveis caso o recurso seja deferido. k) Ficou 

decidido que a servidora Eliana Mondini Razeira, integrante do CEPE será a Presidente da Comissão 

Eleitoral,  com Portaria para tal  finalidade. l) Após a finalização do processo eleitoral, a Comissão 

Eleitoral encaminhará o nome dos eleitos à Presidente do CEPE e essa comunicará à Reitora para que 

providencie  a  posse.  3.  Aprovação  das  atas  de  26/02/10,  19/03/10,  30/03/10,  06/04/10  e 

20/04/10. A aprovação das atas será realizada na próxima reunião. Nilva Schroeder declarou 

encerrada a reunião da qual eu, Simone Teresinha da Silva, secretária do Colegiado, lavrei a 

presente  ata  que,  depois  de  lida  e  aprovada,  será  assinada  por  todos  os  membros. 

Florianópolis, 11 de maio de 2010.

                       ____________________________________                          
    NILVA SCHROEDER

    Presidente do CEPE

____________________________________ 
FLÁVIO SOARES

substituindo
Pró-Reitora Pós-Graduação e Pesquisa

____________________________________ 
ANTÔNIO PEREIRA CÂNDIDO

Docente Suplente

____________________________________ 
MARCOS MOECKE

Docente Suplente

____________________________________ 
ELIANA RAZEIRA

TAE Titular 

____________________________________ 
DAIANA MACIEL

TAE Suplente

____________________________________ 
SIMONE TERESINHA DA SILVA

Secretária
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