ATA DA DÉCIMA SEXTA REUNIÃO DE 2010 DO COLEGIADO DE ENSINO,
PESQUISA E EXTENSÃO – CEPE.
1

Aos dezesseis dias do mês de novembro de dois mil e dez, às treze horas e quinze minutos, na

2

sala de Videoconferência do Campus São José do IFSC, Rua José Lino Kretzer, 608, Praia

3

comprida, São José, Santa Catarina, reuniu-se o CEPE para a décima sexta reunião. Presentes

4

à sessão: NILVA SCHROEDER, MARCELO CARLOS DA SILVA, ELISA FLEMMING

5

LUZ, substituindo a Pró-Reitora de Pesquisa e Pós Graduação, TELMA P. P. AMORIM,

6

FERNANDO S. PACHECO, EDLÚCIA MARTINS ALMEIDA, os integrantes da Câmara

7

de Ensino: FÁBIO SOUZA, FABIANA BESEN, ANDRÉ LUIS ALVES, Fabiano Oliveira

8

Antonini da Pró-reitoria de Ensino, Adriane Stroish do Campus Gaspar e Benjamin Teixeira

9

do Campus Itajaí. A Pró-Reitora Nilva Schroeder inicia a reunião, agradecendo a presença de

10

todos. Temas em Pauta. 1. Apreciação dos Projetos Pedagógicos dos Cursos: - PROEJA

11

FIC Auxiliar em Costura Industrial – Campus Gaspar; - PROEJA FIC Auxiliar em

12

Administração – Campus Gaspar; - PROEJA FIC Auxiliar em Modelagem Industrial –

13

Campus Gaspar; - PROEJA FIC Auxiliar em Montagem e Manutenção de Computadores –

14

Campus Gaspar; - FIC Condutor Ambiental Local – Campus Itajaí; - FIC Costura e

15

Modelagem Industrial – Campus Chapecó; - FIC Informática – Campus Chapecó.; 2.

16

Aprovação das atas de 28/09/2010, 14/09/2010 e 05/10/2010. ORDEM DO DIA: 1.

17

Apreciação dos Projetos Pedagógicos dos Cursos: PROEJA FIC de Auxiliar em

18

Montagem e Manutenção de Computadores – Campus Gaspar - Adriane apresentou o

19

projeto pedagógico voltado à EJA Ensino Fundamental e à qualificação para montagem e

20

manutenção de computadores, com ingresso semestral, 2 turmas, 30 vagas nos turnos

21

vespertino e noturno, 3 módulos. O ingresso será por meio de edital público com inscrição e

22

sorteio para alunos matriculados na EJA municipal de Gaspar. Adriane afirma que a carga

23

horária total será de 1840 horas, sendo que 1.600 horas correspondem à certificação de ensino

24

fundamental e 20 horas para a qualificação de auxiliar em montagem de manutenção de

25

computadores. Identifica-se, portanto, um problema na carga horária do curso. Observa-se que

26

há problemas na carga horária dos módulos e na sua execução no semestre, principalmente

27

com relação à EJA, uma vez que se prevê 4 dias em EJA e um dia de formação profissional. O

28

relator, Professor André Luís Alves, ressalta dificuldades com relação às cargas horárias,

29

especialmente na descrição da parte técnica. Indica que é preciso revisar também a

30

terminologia do curso, usada de forma diversa ao longo do projeto e fazer correções no texto.

31

Professora Telma, considerando a experiência com esse tipo de curso em parceria, concorda

32

que é preciso rever o problema da organização por trimestres no ano. Considerando os

33

problemas apontados, o curso não foi aprovado. Deve ser reformulado e retornar ao CEPE.

34

Em relação à parte técnica, Nilva sugere que o professor André Luís Alves colabore com o

35

Campus nos ajustes necessários.

36

encaminhados pelo Campus Gaspar, também deverão ser revistos, pois apresentam os

37

mesmos problemas. Mesmo assim, foram apresentados para ver possíveis problemas na

38

formação profissional. PROEJA FIC de Auxiliar em Administração – Campus Gaspar –

39

o relator Fábio Lima assinalou que a parte técnica está correta. A professora Elisa Flemming

40

pediu para rever o perfil do egresso. PROEJA FIC de Auxiliar em Modelagem Industrial –

41

Campus Gaspar – A relatora, Professora Fabiana Besen, solicita revisão do critério de

42

aprovação. PROEJA FIC de Auxiliar em Costura Industrial – Campus Gaspar - O curso

43

está direcionado para costura, não aborda modelagem, propõe a criação de mercado, não

44

apresenta fluxograma do curso e matriz curricular. Sugere-se que ajustem esse curso com o já

45

aprovado do Campus Araranguá. É preciso explicar o Telecentro semipresencial e revisar o

46

PPC. FIC de Condutor Ambiental Local – Campus Itajaí - Apresentado pelo Professor

47

Benjamin Teixeira: Carga horária de 160 horas, com 30 vagas, noturno, oferta semestral,

48

ingresso por sorteio, a ser desenvolvido em uma escola municipal em São Francisco do Sul –

49

Distrito do Sá. Destaca-se que o Projeto Vida Mar disponibilizará recursos e haverá parceria

50

com o Corpo de Bombeiros. Fábio Lima questiona as responsabilidades dos parceiros. Quanto

51

à forma de acesso por sorteio, a especificação deve ser feita apenas no edital. Registra-se que

52

o material didático e pedagógico será de responsabilidade do IFSC. No PPC, cabem apenas

53

questões de ordem pedagógica, outros aspectos serão previstos no convênio. Sugere-se uma

54

parceria intercampi com os Campi Continente e Itajaí. Foi aprovada a sua oferta, mas o PPC

55

deve ser revisado, pois, segundo Fábio Souza, as unidades curriculares não apresentam

56

competências, há muitas referências bibliográficas para cada unidade curricular, as visitas

57

devem ser melhor explicitadas. FIC de Informática – Campus Chapecó - Professor Fábio

58

Souza apresenta o curso, em virtude da ausência dos proponentes. Trata-se de um curso com

59

160 horas e 20 vagas. André solicita que seja explicada a parceria, ressalta que os conteúdos

60

estão direcionados exclusivamente para Windows, enquanto é preciso levar em conta sistemas

61

operacionais atuais e programas abertos. Questiona o porquê de 40 cadeiras para 20 alunos e

62

os locais de execução. Além da necessidade de modernizar equipamentos com Windows 7.

63

Também indica a necessidade de rever as atitudes previstas. O curso foi aprovado com as

64

revisões indicadas. Em relação ao FIC Costura e Modelagem Industrial – Campus

65

Chapecó, considerando que há dúvidas sobre o projeto encaminhado, sobretudo porque está

66

diferente do curso que possui o mesmo nome no Campus Araranguá, não se fez a apreciação e

Constata-se que os demais cursos PROEJA FIC,

67

o curso deverá retornar ao CEPE. 2. Aprovação das atas de 28/09/2010, 14/09/2010 e

68

05/10/2010: Leitura e aprovação das atas anteriores: As atas de 28 de setembro e de 14 de

69

setembro foram corrigidas e aprovadas. A apreciação da ata do dia 05 de outubro foi

70

transferida para próxima reunião. Finalizando, Prof. Fábio informa que, no Conselho Superior

71

o curso de Engenharia do Campus Chapecó foi aprovado com oferta alternada entre os turnos

72

vespertino e matutino. Às dezoito horas, a Presidenta do Colegiado Nilva Schroeder encerra a

73

reunião da qual eu, José Luís Alves da Rocha, secretário do Colegiado, lavrei a presente que,

74

depois de lida e aprovada, será assinada por todos os membros. Florianópolis, 20 de

75

novembro de 2010.
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