
ATA DA  DÉCIMA OITAVA REUNIÃO DE 2010 DO COLEGIADO DE ENSINO, 

PESQUISA E EXTENSÃO – CEPE.

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

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

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

Presentes à sessão: NILVA SCHROEDER, MARCELO CARLOS DA SILVA, MARIO DE 

NORONHA NETO (substituindo Maria Clara Schneider), TELMA P. P. AMORIM, FER-

NANDO S. PACHECO, ÂNGELA REGINA KIRCHNER, MICHELLE CORRÊA, DANIEL 

DEZAN DE BONA, EDLÚCIA MARTINS ALMEIDA; da Câmara de Ensino: FÁBIO ALE-

XANDRE DE SOUZA, FABIANA BESEN; da Câmara de Pesquisa: CRISTIANE A. E. ZA-

PELINI; os professores Fabiano O Antonini da Pró-reitoria de Ensino, Jane Petri da Rosa, Le-

andra C. De Oliveira, Jane Parisenti, Liz Cristina C. Ribas, Luiz Otávio Cabral e Evandro 

Cantú. Constatado quorum suficiente, a pró-reitora Nilva Schroeder inicia a reunião agrade-

cendo a presença de todos. Temas em Pauta. 1.  Apreciação dos Projetos Pedagógicos dos 

Cursos: FIC Informática - Campus Itajaí; FIC Desenho Técnico Mecânico Básico - Campus 

Itajaí; - FIC Assistente de Operador de Águas e Efluentes - Campus Itajaí; - FIC Sistema de 

Gestão Ambiental - Campus Itajaí; - FIC Introdução ao Gerenciamento Costeiro - Campus 

Itajaí; FIC Introdução ao Meio Ambiente Marinho - Campus Itajaí; FIC Boas Práticas de Fa-

bricação - Campus Itajaí; FIC Espanhol no Eixo Hospitalidade e Lazer - Campus Florianópo-

lis-Continente; FIC Recepção de Eventos - Campus Florianópolis-Continente; Reestruturação 

do Curso Técnico em Hospedagem - Campus Florianópolis-Continente; FIC Inglês para o Tu-

rismo - Campus Florianópolis-Continente; FIC Operações Básicas em Empreendimentos de 

Hospitalidade Rural – Campus Florianópolis-Continente; FIC Treinamento de Manipuladores 

de Alimentos - Campus Florianópolis-Continente; FIC Aperfeiçoamento em Serviços de Res-

taurante e Bar - Campus Florianópolis-Continente; FIC Condutor Ambiental - Campus Floria-

nópolis-Continente; FIC de Inglês - Campus Criciúma; - Reestruturação CST Sistemas de Te-

lecomunicações - Campus São José. Ordem do dia: 1. Apreciação dos Projetos Pedagógicos 

dos Cursos: FIC Informática - Campus Itajaí - Relator: Professor André Luís Alves (ausência 

justificada). Do eixo tecnológico informática,   presencial, com oferta de 40 vagas, carga ho-

rária de 160 horas, será realizado no turno vespertino. O Coordenador Fabiano questiona a or-

ganização de apenas uma unidade curricular quando poderia dividir conforme os conteúdos, 

uma unidade de edição de texto, outra de navegação internet e assim por diante. Após apre-

sentação, o projeto foi aprovado condicionando à revisão da matriz curricular.  FIC Desenho 

Técnico Mecânico Básico - Campus Itajaí - Relator: Professor André Luís Alves (ausência 
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justificada). Vinculado ao eixo tecnológico Controle e Processos Industriais, o curso é presen-

cial, com oferta de 20 vagas e carga horária de 160 horas, no turno noturno. O Coordenador 

Fabiano questiona sobre a possibilidade de aumentar o número de vagas; a necessidade de 

fundamentar mais a justificativa, explicitando a relevância de oferecer o curso na região;  os 

requisitos de acesso para o aluno acompanhar o curso e buscar sua colocação no mundo do 

trabalho; a necessidade de organizar o curso em unidades curriculares, por exemplo: desenho 

técnico, introdução ao CAD, e assim por diante.  Após apresentação do projeto o curso foi 

aprovado com as observações apontadas. FIC Assistente de Operador de Águas e Efluentes - 

Campus Itajaí - Relatora: Professora Fabiana Besen. Relacionado ao eixo tecnológico Ambi-

ente, Saúde e Segurança, esse curso é presencial, com oferta de 35 vagas, carga horária de 160 

horas, no turno noturno. O Coordenador Fabiano faz suas observações: Na justificativa, supri-

mir o termo área ao referir-se ao curso. Em relação à forma de acesso, que prevê sorteio, reco-

menda o uso de questionário socioeconômico, para oportunizar o acesso de alunos realmente 

interessados. Nas competências sugere acrescentar alguma relativa à intervenção, no que diz 

respeito à ação deste profissional. Solicita a apresentação da matriz curricular, com a sequên-

cia cronológica das unidades curriculares e a respectiva carga horária. Nas ementas faltou 

apresentar a bibliografia de referência.  explicitar em quantos módulos o curso se divide. No 

modelo de certificado faltam as informações que constarão no verso. O curso  foi aprovado 

acolhendo as observações registradas.  FIC Sistema de Gestão Ambiental - Campus Itajaí - 

Relator: Fábio Lima (ausente). Do eixo tecnológico Recursos Naturais, presencial, com oferta 

de 25 vagas, carga horária de 15 horas, a ser oferecido no turno noturno, após apresentação, o 

curso foi aprovado. FIC Introdução ao Gerenciamento Costeiro - Campus Itajaí - Relator: Fa-

bio Lima (ausente). Vinculado ao eixo tecnológico recursos naturais, presencial, com 25 va-

gas, com 15 horas, no turno noturno, o curso tem caráter introdutório.  Após apresentação do 

projeto, o curso foi aprovado. FIC Introdução ao Meio Ambiente Marinho - Campus Itajaí - 

Relator: Fábio Lima (ausente). Também com caráter introdutório, esse curso está relacionado 

ao eixo tecnológico recursos naturais, presencial, com oferta de 25  vagas, no turno noturno, 

terá carga horária de 15 horas. O Coordenador Fabiano recomenda retirar do projeto as refe-

rências ao porto de Itajaí, pois essa informação deve constar no convênio. Assim, este projeto 

de curso poderá ser oferecido em outros portos sem a necessidade de aprovação no CEPE; no 

modelo de certificado colocar as informações que constarão no verso e direcionar objetivos e 

competências para as especificidades do curso. O curso foi aprovado, incluindo as observa-

ções. FIC Boas Práticas de Fabricação - Campus Itajaí – Relator: Fabio Lima (ausente). Vin-

culado ao eixo tecnológico Produção Alimentícia, presencial, com quarenta e nove (49) vagas, 

carga horária  de 160 horas, o curso será oferecido no turno noturno. O Coordenador Fabiano 
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faz as seguintes observações: Rever a denominação do curso adequando à terminologia utili-

zada conforme lei municipal; apresentar a matriz curricular e o fluxograma do curso proposto; 

na infraestrutura verificar se atende ao número de alunos do curso; descrever a cozinha didáti-

ca; no modelo de certificado faltam as informações do verso. O curso foi aprovado acolhendo 

ajustes de acordo com as observações citadas. FIC Espanhol no Eixo Hospitalidade e Lazer - 

Campus Florianópolis-Continente; Relator: Professor Fábio Alexandre de Souza. Relacionado 

ao eixo tecnológico hospitalidade e lazer, são três opções de qualificação neste contexto: FIC 

Espanhol na hospedagem, FIC Espanhol nos Serviços de Restaurante e Bar, FIC Espanhol no 

setor de turismo; presencial; com oferta de 30 vagas e carga Horária de 160 horas, poderá ser 

oferecido nos turnos vespertino ou noturno. Após apresentação do projeto o curso foi aprova-

do.  FIC Recepção de Eventos - Campus Florianópolis-Continente - Relator: Professor André 

Luís Alves (ausência justificada).  Vinculado ao eixo tecnológico Turismo, Hospitalidade e 

Lazer, o curso será presencial, com oferta de 40 vagas, carga horária de 180 horas, no turno 

noturno, podendo experimentar a oferta em outros turnos, caso haja indicativo de demandas. 

O coordenador Fabiano fez algumas considerações: Indicar de forma mais clara a possibilida-

de de alternância de turno; no fluxograma rever a carga horária 160 horas ou 180 horas; faltou 

o modelo de certificado com as informações do curso. Após apresentação do projeto e consi-

derações do Professor Fabiano, o curso foi aprovado com as devidas correções. Reestrutura-

ção do Curso Técnico Subsequente em Hospedagem - Campus Florianópolis-Continente - Re-

lator: Professor André Luís Alves (ausência justificada). Vinculado ao eixo tecnológico hospi-

talidade e lazer, o curso é presencial, com regime de matrícula semestral,  com 36 vagas, car-

ga horária total de 800 horas. As aulas teóricas do curso serão ministradas no período matuti-

no nas instalações do Campus Florianópolis Continente, as aulas práticas acontecerão em ho-

téis de Florianópolis e visitas técnicas serão realizadas em Florianópolis e região. O turno de 

oferta poderá ser alternado, conforme decisão do colegiado executivo do Campus. O Coorde-

nador Fabiano faz as seguintes observações: Não há necessidade de certificação intermediária 

em todos os módulos, poder-se-ia deixar apenas uma certificação e o diploma; retirar a certifi-

cação também do fluxograma, se aceita a sugestão; explicitar a alternância da oferta;  explici-

tar o quantitativo de vagas anuais; verificar a formatação, algumas competências estão mistu-

radas às ementas; nas referências bibliográficas, definir como básica um ou dois títulos, os de-

mais podem ser colocados em bibliografia complementar, pois a básica é obrigatória constar 

no acervo da biblioteca; falta o modelo de certificado com as informações do curso. Após 

apresentação do projeto e observações do Professor Fabiano, o curso foi aprovado com as de-

vidas correções. FIC Inglês para o Turismo - Campus Florianópolis-Continente: Relator: Pro-

fessor Fábio Alexandre de Souza. Relacionado ao eixo tecnológico produção cultural e de-
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sign; com oferta de 20 vagas por turma, um ingresso por ano; carga horária total de 240 horas, 

divididas em 04 (quatro) módulos de 60 horas, o curso será realizado no noturno. Observa-

ções do coordenador Fabiano: Faltou descrever um módulo através de sua ementa e nas emen-

tas faltam as referências bibliográficas. O curso foi aprovado considerando a revisão dos as-

pectos citados. FIC Operações Básicas em Empreendimentos de Hospitalidade Rural - Cam-

pus Florianópolis-Continente - Relatora: Professora Fabiana Besen. O curso terá oferta anual, 

com duração de nove meses; será realizado em Santa Rosa de Lima às terças-feiras e em Ran-

cho Queimado às quartas-feiras, constituindo 2 turmas de 25 alunos cada. Poderá ser ofertado 

em outros municípios com características semelhantes. Observações do Coordenador Fabiano: 

Os dados gerais de oferta estão incompletos; nas ementas, faltou relacionar as competências; 

nas referências bibliográficas, definir um ou dois títulos como bibliografia básica, os demais 

podem ser colocados em bibliografia complementar; nos critérios de avaliação faltou indicar a 

necessidade de 75% de frequência; faltou apresentar a infraestrutura para realização do curso. 

Após apresentação do projeto e observações do Professor Fabiano  o curso foi aprovado com 

as devidas correções. FIC Treinamento de Manipuladores de Alimentos - Campus Florianópo-

lis-Continente – Relator Fábio Lima (ausente). A oferta desse curso ocorrerá quando houver 

disponibilidade de carga horária dos Professores de nutrição. Com carga horária de 20 horas 

fornecerá certificação de manipulador de alimentos, de acordo com o Decreto nº 2064/03, da 

Prefeitura Municipal de Florianópolis. Oferecerá 36 vagas por turma, no vespertino. Observa-

ções do coordenador Fabiano: Recomenda maior envolvimento  do IFSC no processo de sele-

ção, não é adequado que o processo seja feito de forma independente pela instituição parceira; 

faltou apresentar bibliografia de referência nas ementas; foi apresentada apenas a ementa higi-

ene e manipulação de alimentos, faltando  a ementa de educação ambiental e sociedade e tra-

balho; no modelo de certificado faltam as informações do verso; na estrutura descrever as ins-

talações e recursos humanos para a realização do curso, as contrapartidas devem ser descritas 

no convênio. Após a apresentação do projeto e as considerações o curso foi aprovado acolhen-

do os ajustes citados. FIC Aperfeiçoamento em Serviços de Restaurante e Bar - Campus Flori-

anópolis-Continente -  Relatora:  Professora  Fabiana  Besen.  Vinculado ao  eixo  tecnológico 

Hospitalidade e Lazer, o curso é presencial, com oferta de 25 vagas e duração de 180 horas.  

Observações do coordenador Fabiano: Deixar em aberto o local da oferta, para que o curso 

possa ser ofertado em diferentes municípios, sem ter que passar novamente pelo CEPE; des-

crever como será o processo de seleção para ingresso; apresentar um fluxograma do curso; 

nas ementas citar as referências bibliográficas; explicitar a estrutura necessária para o curso, 

os ambientes, materiais e equipamentos necessários; no modelo de certificado preencher com 

as informações do curso. Após apresentação do projeto e observações do Professor Fabiano, o 
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curso foi aprovado com as devidas correções. FIC Condutor Ambiental - Campus Florianópo-

lis-Continente - Relatora: Professora Fabiana Besen. Esse curso certificará o Condutor Ambi-

ental Local, sendo que na habilitação será explicitada a localidade ou a Unidade de Conserva-

ção de atuação, como: Condutor Ambiental Local da Ilha de Santa Catarina ou Condutor Am-

biental Local da Baixada do Maciambu. Vinculado ao eixo tecnológico Hospitalidade e Lazer; 

o curso será presencial; com oferta de 25 vagas; Carga horária de  160 horas, no mínimo, e 

400h, no máximo, conforme realidade local, ou seja, o número de Unidades de Conservação e 

Áreas de Preservação Permanentes (APPs) do local. O curso será ministrado prioritariamente 

no Campus Florianópolis - Continente do IF-SC, assim como em Unidades de Conservação e 

Áreas de Preservação Permanentes (APPs) locais, durante o período noturno (aulas teóricas) e 

durante a manhã e à tarde nas saídas de campo. O curso poderá ser ministrado em outros mu-

nicípios, com instituições parceiras. Observações do coordenador Fabiano: Com relação à car-

ga horária, explicitar as condições para variação; com relação aos requisitos de acesso, não 

deve ser cobrado o atestado médico, a avaliação das condições físicas pode ser solicitada no 

decorrer do curso, antes das atividades físicas, pois não podemos excluir os interessados em 

fazer o curso, mesmo que possuam alguma limitação; alterar no fluxograma a carga horária; 

nas referências bibliográficas, definir um ou dois títulos como bibliografia básica, os demais 

podem ser colocados em bibliografia complementar; no modelo de certificado preencher com 

as informações do curso.  Após apresentação do projeto e observações do Professor Fabiano, 

o curso foi aprovado com as devidas correções. FIC de Inglês - Campus Criciúma - Relator: 

Professor Fábio Alexandre de Souza. Relacionado ao eixo tecnológico Produção Cultural e 

Design, o curso oferecerá 20 vagas por turma, com entrada de uma turma por ano, com carga 

horária total de 240 horas, divididas em 04 (quatro) módulos de 60 horas, no turno noturno. 

Considerações do coordenador Fabiano: definir a forma de acesso, por sorteio ou questionário 

socioeconômico; apresentar a matriz curricular e as ementas, pois está fora de padrão; explici-

tar as competências, habilidades e bases tecnológicas, com a respectiva distribuição da carga 

horária e bibliografia; explicar as certificações intermediárias; apresentar os recursos humanos 

necessários para a oferta do curso; apresentar o modelo de certificado (frente e verso). Consi-

derando a necessidade de tantas revisões o curso não foi aprovado, devendo retornar ao CEPE 

para avaliação depois de reelaborado.  Reestruturação CST Sistemas de Telecomunicações - 

Campus São José - Relator: Fábio Alexandre de Souza. Professor Evandro Cantu explica que 

após  participar de várias reuniões com professores envolvidos com a área de telecomunica-

ções e em encontros pedagógicos participativos, com a presença de alunos, professores e pe-

dagogos, foi elaborada essa proposta com ajustes na cadeia de pré-requisitos, na posição de 

algumas disciplinas na matriz curricular e alterações de alguns nomes de disciplinas para me-
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lhor representar os conteúdos abordados. A proposta contempla, ainda, a alteração na hora-au-

la  para 55 minutos, conforme os demais cursos do Campus e, consequentemente, ajustes na 

carga horária de algumas disciplinas. Após alguns esclarecimentos, a reestruturação foi apro-

vada.  Às dezoito horas, a Presidenta do Colegiado Nilva Schroeder encerra a reunião da qual 

eu, José Luís Alves da Rocha, secretário do Colegiado, lavrei a presente que, depois de lida e 

aprovada, será assinada por todos os membros. Florianópolis, 14 de dezembro de 2010.

____________________

NILVA SCHROEDER

Presidenta do CEPE

_________________________________ 

MARCELO CARLOS DA SILVA

Pró-Reitor Extensão e Relações Externas

____________________________________ 

FERNANDO SANTANA PACHECO

Docente Titular

____________________________________ 

ÂNGELA REGINA KIRCHNER

Docente Suplente

____________________________________ 

MICHELE CORRÊA

TAE Titular

____________________________________ 

DANIEL DEZAN DE BONA

TAE Titular

____________________________________

EDLÚCIA MARTINS ALMEIDA

TAE Suplente

____________________________________

JOSÉ LUÍS ALVES DA ROCHA

Secretário

Câmara de Ensino

____________________________________ 

FÁBIO SOUZA

Diretor de Ensino

____________________________________ 

FABIANA BENSEN

Representante Docente

Câmara de Pesquisa

____________________________________

CRISTIANE A. E. ZAPELINI

Representante TAE
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