ATA DA DÉCIMA PRIMEIRA REUNIÃO DE 2010 DO COLEGIADO DE ENSINO,
PESQUISA E EXTENSÃO – CEPE.
1 Aos trinta e um dias do mês de agosto de dois mil e dez, às treze horas e trinta minutos, no Centro
2 de Convivência do Campus São José do IF-SC, na Rua José Lino Kretzer, 608, Praia Comprida,
3 São José, Santa Catarina, reuniu-se o CEPE e as Câmaras de Ensino, de Pesquisa e de Extensão.
4 Estavam presentes: Nilva Schroeder, Elisa Flemming Luz substituindo Maria Clara Kaschny
5 Schneider, Marcelo Carlos da Silva, Telma Pires Pacheco Amorim, Fernando Santana Pacheco,
6 Paulo Cesar Machado, Ângela Regina Kirchner, Michelle Conceição Correa, Daniel Dezan de
7 Bona, Edlúcia Martins Almeida, Meimilany Gelsleichter, Fabiana Besen, André Luiz Alves,
8 Marcelo Luiz Pereira, Everthon Tagori Sica, Cristiane Antunes Espíndola Zapelini, Morgana Dias
9 Johann, Clóvis Antônio Petry, Marcos Moecke, Cristiane Correa Paulick e Cândido Rodrigo Gomes
10 da Silva. Convidados: Fabiano Antonini, Paulo Ricardo Teles Rangel, Maria Bertilia Oss
11 Giacomelli, Maria Angélica Bonadiman Marin e Osmarilda de Borba. Temas em Pauta. 1.
12 Aprovação da ata de 17/08/2010. 2. Apreciação dos Projetos dos Cursos: FIC de Pedreiro em
13 Alvenarias e Revestimentos – Campus Canoinhas; PROEJA FIC em Informática Básica Integrada
14 ao Meio Rural – Campus Canoinhas; FIC de Cerimonial e Protocolo – Campus Itajaí. 3. Alteração
15 da Organização Didática do Campus Florianópolis. 4. Funcionamento das Câmaras do CEPE.
16 Ordem do dia. 1. Aprovação da ata de 17/08/2010. Após a leitura da ata, foram solicitadas as
17 seguintes alterações: apresentar os nomes completos dos presentes; na linha 34, substituir “Cristiane
18 Paulick” por “Cristiane Antunes Espíndola Zapelini”; na linha 45, substituir “abril” por “setembro”.
19 As alterações serão realizadas e a ata será assinada na próxima reunião. 2. Apreciação dos Projetos
20 dos Cursos: FIC de Pedreiro em Alvenarias e Revestimentos – Campus Canoinhas. As
21 professoras Maria Bertilia Oss Giacomelli e Maria Angélica Bonadiman Marin informam que o
22 curso terá carga horária de 200 horas, com regime de matrícula semestral e ofertará 30 vagas por
23 turma no período noturno; os alunos inscritos serão selecionados através de sorteio público,
24 devendo ter concluído a 4ª série do ensino fundamental ou equivalente e ter idade mínima de 16
25 anos. Apresentaram também a justificativa e os objetivos do curso, as competências dos egressos, a
26 matriz curricular, a forma de avaliação e os recursos materiais e humanos. Finalizada a
27 apresentação, Fabiano Antonini esclarece que, de acordo com a Classificação Brasileira de
28 Ocupações, o egresso terá a ocupação de Pedreiro de Edificações e, além disso, o projeto do curso
29 foi elaborado considerando a NR 18; sugere que o modelo de certificado seja anexado ao projeto do
30 curso e que os servidores que trabalharão com esses profissionais recebam cursos de capacitação. O
31 CEPE sugere, também, rever a idade mínima de 16 anos como pré-requisito para ingresso no curso.
32 Após as considerações, o CEPE manifesta parecer favorável à aprovação do curso, desde que
33 consideradas as sugestões. PROEJA FIC em Informática Básica Integrada ao Meio Rural –

34 Campus Canoinhas. As professoras Maria Bertilia Oss Giacomelli e Maria Angélica Bonadiman
35 Marin informam que o curso terá periodicidade letiva semestral, ofertará 90 vagas anuais, sendo 3
36 turmas com 30 alunos cada, no período noturno e na modalidade de ensino presencial; os requisitos
37 para ingresso são a conclusão das séries iniciais do Ensino Fundamental e idade superior a 16 anos,
38 sendo que os alunos serão selecionados pela Prefeitura Municipal de Canoinhas, por meio de
39 sorteio. Apresentaram, também, a justificativa e os objetivos do curso, o perfil e as competências
40 dos egressos, a organização curricular e as formas de avaliação. Após a apresentação, Edlúcia
41 Martins Almeida registra que a Resolução CNE/CEB nº 3, de 15 de junho de 2010, considera a
42 idade mínima de 15 anos completos para os cursos de EJA do Ensino Fundamental e 18 (dezoito)
43 anos completos para matrícula em cursos de EJA de Ensino Médio, sendo que Fabiano Antonini
44 acompanhará essa questão. Elisa Flemming Luz sugere padronizar o uso dos verbos no infinitivo
45 nas competências e habilidades dos egressos. Fabiano Antonini considera pertinente a oferta do
46 curso e propõe: deixar claro no projeto do curso que serão ofertadas três turmas com 30 vagas cada,
47 no período noturno, e mencionar em que dia da semana será realizada a parte específica do curso;
48 complementar a ementa de filosofia no projeto do curso; excluir do projeto do curso as disciplinas
49 Educação Física e Ensino Religioso; rever a questão da idade mínima, além de enviar o projeto com
50 as correções solicitadas e com o modelo de certificado. Marcelo Carlos da Silva sugere anexar no
51 projeto o convênio com a prefeitura e explicitar os recursos materiais e humanos necessários para a
52 realização do curso. Marcos Moecke questiona sobre a carga horária e sua distribuição em três dias
53 da semana; Nilva propõe que a Pró-Reitoria de Ensino verifique essa questão. O CEPE sugere,
54 também, verificar com a SETEC sobre a possibilidade de alteração da denominação do curso,
55 contemplando o perfil do egresso. Todos são favoráveis à aprovação, considerando as sugestões
56 realizadas. FIC de Cerimonial e Protocolo – Campus Itajaí. A professora Osmarilda de Borba
57 apresenta o projeto do curso que terá carga horária de 160 horas, regime de matrícula semestral e
58 ofertará 40 vagas no período noturno, presencial. Acrescenta que os requisitos para acesso são idade
59 igual ou superior a 18 anos e ensino médio completo, com seleção por meio de sorteio sob
60 responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação do Município de Itajaí. Por fim, apresenta a
61 justificativa e os objetivos do curso, o perfil e as competências dos egressos, a organização
62 curricular, as formas de avaliação e os recursos materiais e humanos necessários para o
63 desenvolvimento do curso. Telma Pires Pacheco Amorim registra que o Campus Florianópolis64 Continente oferece um curso semelhante a esse e questiona se eles devem ter a mesma composição,
65 sendo que Nilva Schroeder considera importante respeitar um núcleo comum; é decidido, então,
66 aprovar a oferta do curso com a ressalva de contato com o Campus Florianópolis-Continente para
67 adequação do projeto e aproximação das matrizes curriculares, considerando as peculiaridades de
68 cada região. Michelle Conceição Corrêa salienta a necessidade de oferta do curso, porém sugere que

69 se realize uma formação cidadã. O CEPE manifesta parecer favorável à aprovação do curso,
70 considerando as sugestões realizadas. 3. Alteração da Organização Didática do Campus
71 Florianópolis. O professor Paulo Ricardo Teles Rangel apresenta a proposta de alteração da
72 Organização Didática do Campus Florianópolis, Artigos 92 a 95 e seus parágrafos, relativo à
73 pendência dos alunos reprovados. Informa que essa alteração emergencial faz-se necessária pois,
74 desde 2009, vem gerando um desconforto entre os alunos em pendência, por ser muito restrita ao
75 determinar a realização exclusiva da pendência. Visando minimizar esses problemas, foi elaborada
76 uma proposta de alteração apresentada ao CEPE na reunião do dia 30 de março de 2010; nessa
77 reunião, foi aprovado o mérito da alteração, porém foi solicitado adaptação do texto apresentado.
78 Maria Clara Schneider, responsável pela análise prévia do documento, sugere aprová-lo tendo em
79 vista a necessidade apresentada pelo Campus, dispondo-se à auxiliá-los na redação final
80 considerando as sugestões do CEPE, conforme documento anexo, entrando em vigor ainda nesse
81 semestre. 4. Funcionamento das Câmaras do CEPE. O professor Marcos Moecke apresentou a
82 proposta elaborada com base no Regulamento do CEPE, para análise e aprovação na próxima
83 reunião. Após a apresentação, foi sugerido acrescentar que o parecer não será assinado pelo
84 proponente e que o relator apresentará o parecer na reunião do CEPE. Além disso, foi sugerido
85 conhecer os funcionamento de outras câmaras para contribuir com a elaboração final do documento.
86 Nilva Schroeder informa que a próxima reunião será realizada no dia 14 de setembro, onde serão
87 apreciadas as diretrizes para os cursos de engenharia e os projetos dos cursos técnicos, de
88 especialização e de engenharia, para que sejam encaminhados à aprovação do Conselho Superior no
89 dia 22 de setembro, além de projetos de cursos FIC que tenham urgência na sua aprovação. A
90 reunião seguinte será no dia 28 de setembro, onde serão apreciados os seguintes pontos:
91 funcionamento das câmaras do CEPE, fluxos e processos do CEPE e projetos dos cursos FIC.
92 Informa, também, sobre o afastamento de Sandra Lopes Guimarães, integrante da Câmara de
93 Ensino, em virtude de licença para tratamento de saúde; como o Regulamento do CEPE não prevê
94 suplência na ausência dos integrantes das câmaras, Nilva questiona se o regulamento deve ser
95 retificado. É decidido, então, não realizar a retificação e solicitar que pessoas externas participem da
96 realização dos pareceres do CEPE, caso seja necessário. No caso da próxima reunião, em virtude
97 dos vários pontos de pauta, foi definido que os integrantes do CEPE e das Câmaras de Pesquisa e
98 Extensão auxiliarão a Câmara de Ensino na análise e elaboração de parecer dos projetos de cursos.
99 Nilva Schroeder declarou encerrada a reunião da qual eu, Simone Teresinha da Silva, secretária do
100 Colegiado, lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada por todos os membros.
101 Florianópolis, 31 de agosto de 2010.
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