ATA DA
1 DÉCIMA PRIMEIRA REUNIÃO DO COLEGIADO DE ENSINO, PESQUISA E
EXTENSÃO
2
– CEPE.
3Aos cinco dias do mês de dezembro de dois mil e oito, às nove horas, na sala 07 da Unidade São José do
4CEFET-SC, na Rua José Lino Kretzer, 608, Bairro Praia Comprida, São José, Santa Catarina, reuniu-se o
5CEPE. Estavam presentes: Nilva Schroeder, Maria Bertília Oss Giacomelli (substituindo Maria Clara
6Schneider), Vilmar Coelho, Antônio Pereira Cândido, Valdir Noll, Marcos Moecke, Eliana Mondini
7Razeira e Lúcia Valfride Schmidt. Professor convidado: Alexandre Motta. Nilva Schroeder inicia a
8reunião justificando a ausência da representante discente Milene Machado Thomasi devido à
9inviabilidade de sua participação no período matutino, e dos representantes Daiana Maciel e Olair Alves
10de Souza, da Unidade Joinville, que tiveram sua vinda inviabilizada em virtude da indisponibilidade de
11motorista para veículo oficial (??). Agradece a presença do Professor Alexandre Motta, que apresentará o
12Projeto Pedagógico do Curso de Pós-graduação Lato Sensu em Ciências. Temas em Pauta. Informes.
13Aprovação das Atas dos dias 23/09 e 14/10. Apreciação do Projeto Pedagógico do Curso de Pós14graduação Lato Sensu em Ciências. Funcionamento do CEPE. Ordem do dia. 1. Informes. Nilva
15Schroeder registra que na quinta-feira, dia 4 de dezembro, foi realizado o segundo mutirão organizado
16pelo CEFET-SC para ajudar vítimas da enchente em Itajaí, onde foram levadas doações e refeições
17prontas às comunidades Promorar-3 e Vila da Miséria. O primeiro foi no sábado, dia 29, quando 406
18marmitas com refeições prontas e outras doações foram levadas à Vila da Miséria. Cerca de 60 servidores
19e estudantes das unidades São José, Continente, Florianópolis e Jaraguá do Sul participaram da ação, que
20foi acompanhada pelo secretário de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação,
21Eliezer Moreira Pacheco. 2. Aprovação das atas dos dias 23 de setembro e 14 de outubro. Após
22apreciadas, as atas dos dias 23/09 e 14/10 foram aprovadas. 3. Apreciação do Projeto Pedagógico do
23Curso de Pós-graduação Lato Sensu em Ciências – UAB. O professor Alexandre Motta apresenta o
24projeto do referido curso, informando que o mesmo foi articulado no ano de 2006, e em 2008 contemplou
25onze pólos. A oferta do Curso de Especialização para o Ensino de Ciências, na modalidade a distância,
26terá uma entrada prevista para o semestre 2009/2, com um total de 440 alunos, sendo 40 por pólo, nos
27municípios de São José, Florianópolis, Palmitos, Concórdia, Chapecó, Blumenau, Canoinhas, Indaial,
28Pouso Redondo, Itajaí e Braço do Norte. Registra que o turno de atendimento on-line aos alunos será nas
29sextas-feiras, das 18 horas às 22 horas, com periodicidade quinzenal. O Curso é destinado a professores
30que ministram as disciplinas de Biologia, Física, Matemática e Química que possuem Graduação e atuam
31no Ensino Fundamental e Médio em escolas das redes municipal, estadual, federal e particular de Santa
32Catarina. Coloca que o aluno deverá cumprir a carga-horária de 360 horas, seguida de 60 horas destinadas
33à monografia, tendo duração de 14 meses. Acrescenta que a metodologia utilizada para construção dos
34conhecimentos serão material impresso nos pólos, material multimídia e utilização do ambiente Moodle,
35elaboração e apresentação de trabalhos com auxílio de videoconferência, pesquisas, projetos, seminários,

36fóruns de discussão, entre outros. Esclarece que o curso está vinculado à Unidade Florianópolis, que
37disporá de dois ambientes com vinte computadores, videoconferência e webcam, além de biblioteca,
38auditório e sala de coordenação, já disponibilizados pela instituição. No entanto, a prefeitura de cada pólo
39deverá oferecer sala de aula, ambiente de tutoria, Link para acesso à Internet, laboratório de informática,
40biblioteca e infra-estrutura-física. O professor Alexandre Motta finaliza a apresentação registrando que a
41gestão do pólo deverá envolver a administração municipal e o CEFET-SC como devido acordo expresso
42em convênio formal. Concluída a apresentação, fica definido que Antônio Pereira Cândido e Maria
43Bertília Oss Giacomelli serão os responsáveis pela elaboração do parecer. Iniciando as considerações,
44Nilva Schroeder destaca a necessidade de substituir o termo “particular” por “privado”, no item que se
45refere ao público alvo. Considera ainda que a seleção para professores e tutores deve ser feito por edital, e
46que o projeto deve citar a Coordenação de Ingresso como responsável pelo processo de ingresso dos
47alunos. Marcos Moecke solicita um tempo maior para análise do projeto. A Presidente do CEPE
48concorda, propondo que as a análise e parecer sejam elaborados para a próxima reunião. 4.
49Funcionamento do CEPE. O professor Marcos Moecke, responsável juntamente com Daiana Maciel
50pelo parecer da proposta de regulamentação do CEPE analisada em reunião anterior, apresentou a referida
51proposta, apontando alterações mesmo no documento já apreciado por considerar que as mesmas eram
52necessárias para facilitar no entendimento e clareza. A atual proposta reorganiza o texto original da
53resolução e pode ser observada no Anexo 1, com os acréscimos ou mudanças de posição no texto
54destacadas no decorrer do texto, e as supressões destacadas nos comentários. Algumas das sugestões
55realizadas no documento apresentado foram acatadas, outras sofreram alterações; quanto à estrutura do
56documento: foram dados novos nomes aos capítulos e seções e evitadas as subseções; alguns artigos
57foram reposicionados de acordo com o seu nexo; um sumário das subdivisões foi gerado no final do
58documento para uma melhor visualização; renumeração geral dos artigos; uso de números no texto por
59extenso; suprimir “no máximo, até” na designação de prazos, pois entende-se que prazo já é a data final;
60suprimir os “(s)” sempre que possível; suprimir as siglas (CD, CPA, PPI, PDI) usando apenas as siglas
61CEPE e CEFET-SC; e uniformização de termos Direção Geral, referindo-se às Diretorias do CEFET-SC,
62e Direção Geral, ao se referir à Direção e Vice-direção. Outra alteração sugerida e aceita por todos os
63presentes foi a adoção do termo “sessão do CEPE” em substituição à “reunião do CEPE”. Decidiu-se,
64ainda, utilizar os termos “docente” ou “discente” quando os mesmos estiverem representando o coletivo,
65e “professor” ou “aluno” para representar o indivíduo. No documento, a página de internet do CEFET-SC
66será chamada de “portal eletrônico do CEFET-SC”. A coerência da proposta, adequando o documento às
67uniformizações sugeridas, será responsabilidade do parecerista final. Durante a apreciação, foram feitas as
68alterações conforme segue: A sugestão do Artigo 1º foi acatada. No Artigo 2º: no Inciso I, substituir o
69termo “Direção” por “Diretoria”; substituir o Inciso III proposto por “Emitir parecer sobre propostas de
70criação, reestruturação e extinção de cursos no CEFET-SC, assim como suspensão de oferta de vagas.”;

71aceitar a alteração do Inciso IX; aceitar o acréscimo dos Incisos XIII, XIV, XV e XVI, excluindo dos
72Incisos XIII e XIV o termo “de Ensino”. Aceitar a alteração dos títulos do Capítulo III e da Seção I.
73Acatar as alterações no Artigo 3º. Aceitar a alteração no Artigo 4º, porém substituir a expressão “sendo
74exercida” por “e será exercida”. No Artigo 5º, aceitar as sugestões. No Artigo 7º: substituir o termo
75“autorizados” por “requeridos” no Inciso III; e aceitar a inclusão dos Incisos IV e VI. Aceitar o Artigo 9º,
76e seus Parágrafos 1º e 2º, e o Artigo 10 propostos. Aprovar a sugestão para a Seção II. No Artigo 11,
77substituir no Inciso II o termo “elaboração” por “construção”; aceitar a proposta de alteração do Inciso
78III; e excluir o termo “de Ensino” no Inciso V. No Inciso II do Artigo 12 e no Inciso II do Artigo 13,
79substituir o termo “formulação” por “construção”. Acatar as sugestões de alteração no título da Seção III;
80no Inciso III e Parágrafo 1º do Artigo 14; nos Incisos II e III do Artigo 16; nos Incisos III, IV e V do
81Artigo 17; no Parágrafo Único do Artigo 19; no Artigo 20 e em seus Incisos II, III, IV, V e VI. Aceitar a
82inclusão do Parágrafo Único do Artigo 20, com a seguinte alteração “O processo de escolha dos
83representantes dos docentes e técnico-administrativos em educação será coordenado pelo Presidente do
84CEPE e a definição dos novos membros deverá ocorrer no prazo de sessenta dias antes do término do
85mandato dos respectivos membros titulares e suplentes”. Aprovar a sugestão do Artigo 21, do seu Inciso I
86e II, e de seu Parágrafo Único, bem como a exclusão dos Incisos propostos. No Artigo 22 e em seu Inciso
87V, aceitar as sugestões propostas; no mesmo Artigo, excluir do Inciso VI “e os princípios de moralidade”;
88e no Parágrafo 2º aceitar as sugestões e substituir “Ocorrendo vacância na representação dos docentes
89(...)” por “Ocorrendo vacância na representação titular dos docentes (...)”. Aceitar alterações no Capítulo
90IV, no título da Seção I e no Artigo 23. No Artigo 24, substituir o Inciso I por “Ordinariamente, uma vez
91por mês, conforme agenda prevista no calendário acadêmico”. Aprovar as alterações do Artigo 25 e
92inclusão de seu Parágrafo Único; e do Artigo 26 e de seus Incisos I e II. Alterar a sugestão do Parágrafo
93Único do Artigo 26 para: “Para efeito de confirmação de recebimento, os membros titulares do CEPE
94deverão acusar prontamente o recebimento da comunicação, informando qualquer problema no acesso as
95matérias enviados para apreciação”. Alterar o Parágrafo 2º do Artigo 27 para: “É assegurado pelo
96CEFET-SC, aos representantes dos discentes, o transporte e a alimentação, para a participação em
97reuniões ou comissões de interesse do CEPE”. As demais sugestões da Seção II e dos Capítulos V e VI, e
98de seus respectivos Artigos, serão apreciados na próxima reunião deste Colegiado, em virtude da falta de
99tempo. Após apreciação da proposta, são definidos relatores para os projetos constantes na pauta da
100próxima reunião. Diretrizes para Criação, Reestruturação e Extinção de Cursos: Marcos Moecke e
101Antônio Pereira Cândido; Apreciação dos Projetos Pedagógicos dos Cursos PROEJA FIC / Fundamental
102da Unidade Continente: Vilmar Coelho e Eliana Mondini Razeira; Apreciação do Projeto Pedagógico do
103Curso Técnico em Serviços de Restaurante (Reestruturação) da Unidade Continente: Daiana Maciel e
104Olair Alves de Souza; Regulamentação dos Colegiados de Cursos Superiores de Tecnologia: Valdir Noll
105e Deise Rateke; e Regulamentação da Extensão: Antônio Pereira Cândido e Maria Clara Schneider. Nilva

106Schroeder registra que próxima reunião deste Colegiado acontecerá no dia vinte e dois de dezembro de
107dois mil e oito, das nove horas às dezesseis horas e trinta minutos devido à extensão da pauta, na sala de
108videoconferência da Unidade São José. A Presidente declarou encerrada a reunião da qual eu Simone
109Teresinha da Silva, secretária do Colegiado, lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, será
110assinada por todos os membros. Florianópolis, cinco de dezembro de dois mil e oito.
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