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

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

2

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

3

prida, São José, Santa Catarina, reuniu-se o CEPE para a décima sétima reunião. Presentes à

4

sessão: NILVA SCHROEDER, Presidenta do CEPE; MARIA CLARA KASCHNY SCHNEI-

5

DER, Pró-Reitora de Pós-graduação, Pesquisa e Inovação; CLÓVIS PETRY (substituindo o

6

Pró-Reitor de Relações Externas Marcelo Carlos Silva); FERNANDO S. PACHECO, Docente

7

Titular; MICHELE CORRÊA, TAE Titular; DANIEL DEZAN DE BONA, TAE Titular; ED-

8

LÚCIA MARTINS ALMEIDA, TAE Suplente; da CÂMARA DE ENSINO: Fábio Alexan-

9

dre de Souza, Diretor de Ensino; ANDRÉ LUIS ALVES, Representante Docente; FABIO

10

ALEXANDRE PEREIRA LIMA, Representante TAE; da CÂMARA DE PESQUISA: ELI-

11

SA FLEMMING LUZ, Diretora de Pesquisa; CRISTIANE A. E. ZAPELINI, Representante

12

TAE; e o Coordenador de Cursos Técnicos Fabiano Oliveira Antonini e a Coordenadora de In-

13

clusão e Assuntos Estudantis Giselli Dandolini Bonassa da Pró-Reitoria de Ensino; o Profes-

14

sor Clodoaldo Machado e a Servidora Keli Cristina Zimmermann, do Campus Jaraguá do Sul;

15

a Professora Fernanda Isabel Marques Argoud Argoud, do Campus Florianópolis. Constatado

16

quorum, a pró-reitora Nilva Schroeder inicia a reunião agradecendo a presença de todos. Te-

17

mas da Pauta: 1. Projeto do Curso Técnico Integrado em Química - Campus Jaraguá do Sul

18

(relator ANDRÉ LUIS ALVES); 2. Projeto do Curso FIC Formação e Aperfeiçoamento de

19

Programadores C/C++ - Campus Florianópolis (relator FÁBIO ALEXANDRE LIMA); 3. Di-

20

retrizes para Regulamentação da Criação, Reestruturação e Cessação da Oferta de Cursos; 4.

21

Fluxos e processos do CEPE; 5. Proposta de Política de Assistência Estudantil. Ordem do

22

dia: 1. A: 1. Projeto do Curso Técnico Integrado em Química - Campus Jaraguá do Sul: Nilva

23

explica que esse curso chegou para o CEPE fora dos prazos em virtude de o Campus estar em

24

processo de constituição de seu quadro docente para atuar na parte de cultura geral. A solicita-

25

ção de submissão do curso à apreciação ocorreu somente no mês de novembro, quando inclu-

26

sive já estava em fase adiantada o processo de ingresso para 2011/1. Esclarece que para viabi-

27

lizar a oferta desse curso em 2011/1 ele poderá ser incluído no exame de classificação para va-

28

gas remanescentes, que acontecerá para os cursos que não tiveram as vagas ocupadas no pri-

29

meiro exame de classificação. Solicita a compreensão do Colegiado, considerando que se trata

30

de uma oferta de curso técnico integrado, que será o primeiro do Campus Jaraguá do Sul.

31

Ressalta que após apreciação do CEPE o curso seguirá para aprovação do Conselho Superior.

32

O professor Clodoaldo apresenta o curso técnico em química, eixo tecnológico controle e pro-

33

cessos industriais, afirmando que tomaram como referência o curso existente no Campus Flo-

34

rianópolis. Na justificativa explicitou o foco em função do mercado e não no perfil do ingres-

35

so. Ressaltou que a maior sociedade científica do brasil é a de química e que o Brasil é uma

36

potência mundial nessa área. O curso atenderá o vale do Itapocu cuja indústria concentra-se

37

em metal-mecânica, têxtil e alimentos, todos com base química. A matriz curricular apresenta

38

3680 horas mais 400 horas de estágio, totalizando 4080 horas distribuídas em 8 fases. A se-

39

mana letiva compõe-se de 4 dias de um período e um dia em horário integral. O relator, Pro-

40

fesso André, assinala que filosofia e sociologia devem constar em todos os anos. Debateu-se a

41

questão da certificação de auxiliar técnico e decidiu-se que esta será retirada do projeto. O re-

42

lator orienta que para fins de racionalização das aquisições para a biblioteca é necessário es-

43

pecificar o que é bibliografia básica e o que é complementar. O professor Fabiano Oliveira

44

Antonini apontou alguns problemas na redação dos objetivos e a necessidade da filosofia e da

45

sociologia em todos os módulos. A presidenta do colegiado ressalta que como se trata de cur-

46

so integrado, seria incoerente considerarmos a obrigatoriedade apenas até o 3º ano e destaca

47

que precisamos de professor habilitado para filosofia e sociologia. Lembra também em rela-

48

ção a obrigatoriedade do espanhol, conforme orientações da Pró-Reitoria de Ensino, para cur-

49

so em turno único, será oferecida a língua obrigatória para o aluno nas primeiras fases e as

50

duas línguas nas fases posteriores. Havendo dois turnos, pode-se distribuir duas línguas em

51

turnos opostos. Desde que se garanta a oferta do espanhol, pode-se ter até uma 3ª língua. Pro-

52

fessor Clóvis Petry elogia o projeto e questiona se há algo mais que leve o aluno à extensão

53

além do que observou no segundo módulo, onde deve estar claro que se trata de efetiva inter-

54

venção na comunidade com participação do aluno. A presidenta, também, assinalou que a in-

55

tegração curricular, por meio do projeto integrador, é um elemento vigoroso no IFSC e pare-

56

ceu muito discreta no presente projeto. O curso foi aprovado, sendo necessário fazer as altera-

57

ções indicadas. 2. Projeto do Curso FIC Formação e Aperfeiçoamento de Programadores

58

C/C++ - Campus Florianópolis. A professora Fernanda Isabel Marques Argoud apresenta o

59

curso, que será realizado em convênio Campus Florianópolis e ACATE. Com carga horária

60

de 320 horas, com uma turma de 20 alunos, o curso é presencial. Foi exposto o curso e res-

61

pondidas dúvidas especialmente sobre o convênio e a justificativa para a oferta de turma de

62

apenas 10 alunos. Levanta-se a necessidade de alternativas para o aluno que não tem tempo de

63

estudar em outros períodos, visando sua permanência. O curso foi aprovado. 3. Os pontos Di-

64

retrizes para Regulamentação da Criação, Reestruturação e Cessação da Oferta de Cursos e

65

Fluxos e processos do CEPE foram transferidos para reunião futura. 4. Proposta de Política de

66

Assistência Estudantil - Giselli Dandolini apresenta a proposta que tem por base o documento

67

resultado de estudos de um Grupo de Trabalho encaminhado pela Pró-Reitoria de Ensino.

68

Após apresentação e discussão da proposta, a presidenta propõe e aprova-se substituir o título

69

para: “documento referência para a assistência estudantil”. O professor Fernando Pacheco

70

questiona a competência do CEPE para aprovar a proposta de assistência estudantil em análi-

71

se. Foi esclarecido que se trata de uma regulamentação para a execução da política de inclusão

72

prevista no Plano de Inclusão do IFSC, aprovado pelo Conselho Superior. Diante do questio-

73

namento, o Colegiado foi consultado sobre a apreciação da proposta nessa instância e obteve-

74

se quatro votos a favor, um contra e uma abstenção. Seguiu-se à análise dessa matéria. A pre-

75

sidenta esclareceu que haverá um comitê gestor composto por representantes das pró-reitorias

76

e especialistas dos campi para acompanhar os programas de assistência estudantil e que os re-

77

cursos destinados para cada campus serão definidos pelo Colégio de Dirigentes, sendo aplica-

78

dos, prioritariamente, para estudantes em vulnerabilidade social. A proposta é submetida à

79

apreciação e é aprovada com seis votos favoráveis e uma abstenção. Nilva finaliza o tema, re-

80

gistrando que o trabalho do GT tem sido importante nas discussões sobre o tema na Rede Fe-

81

deral de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. Aproveitando o tema da assistência

82

estudantil, o Prof. Fernando Pacheco solicita informações a respeito da representação discente

83

nesse Colegiado. Nilva registra que no inicio do próximo semestre voltará a solicitar a repre-

84

sentação estudantil junto aos grêmios Estudantis e Centro Acadêmicos. Define-se que a próxi-

85

ma reunião será em 14 de dezembro. Às dezoito horas, a Presidenta do Colegiado Nilva Sch-

86

roeder encerra a reunião da qual eu, José Luís Alves da Rocha, secretário do Colegiado, lavrei

87

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

88

30 de novembro de 2010.
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