
ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO  EXTRAORDINÁRIA DE  2013  DO  COLEGIADO  DE 

ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO – CEPE.  Aos cinco dias do mês de junho de dois mil e 

treze, às nove horas e trinta minutos, na Sala de Reuniões da Reitoria do IFSC, Rua 14 de julho, 

150,  Coqueiros,  Florianópolis,  Santa  Catarina,  reuniu-se  o  CEPE  para  a  primeira  reunião 

extarordinária de 2013. 1. Regulamentação do Estágio. Camila Koerich Burin apresenta o parecer 

sobre a legislação pertinente à realização de estágio pelos alunos do IFSC, elaborado por meio de 

levantamento no site institucional, no Portal do MEC e da análise da Resolução 04/2009/CD, que 

autorizava  a  realização  de  estágio  não  obrigatório  para  todos  os  cursos  IFSC  e  estabelecia 

orientações  sobre  análise  de  sua  pertinência.  A relatora  considera  emergencial  a  elaboração  de 

Resolução, tal qual a Resolução 04/2009/CD, e a criação de grupo de trabalho para estudos sobre 

“Estágio”, bem como discussão e elaboração de normas e orientações específicas do IFSC sobre o 

assunto. Sugere, ainda, a criação da 'Coordenadoria de Estágio', vinculada à Diretoria de Extensão. 

Daniela de Carvalho Carrelas informa que está prevista,  na Diretoria de Assuntos Estudantis, a 

Coordenadoria de Estágios e que há um esboço de política de estágio, elaborado pela servidora 

Janaina Zanchin, porém não há pessoas que possam assumir essa questão na Pró-Reitoria de Ensino. 

Ilca  Maria  Ferrari  Ghiggi  sugere  apresentar  à  reitora  essa situação emergencial.  Paulo Roberto 

Wollinger propõe que essa questão seja encaminhada por uma comissão formada por representantes 

da nova gestão do CEPE e dos setores de estágio dos câmpus. Saul Silva Caetano sugere que o 

parecer apresentao nesta reunião do CEPE seja divulgado, juntamente com a proposta de política de 

estágio elaborado pela Pró-Reitoria de Ensino e a Resolução 04/2009/CD. Na próxima reunião, o 

CEPE  deliberará  sobre  um  cronograma  de  atividades.  2.  Institucionalização  da  EaD.  Paulo 

Roberto  Wollinger  informa  que  o  documento  será  apresentado  ao  CEPE  para  posterior 

encaminhamento ao Conselho Superior. Paulo Roberto Weigmann apresenta a proposta inicial do 

documento,  contemplando  as  sugestões  da  consulta  pública,  por  intermédio  de  um Câmpus  e 

NEADS, e a proposta do Câmpus Florianópolis, que sugere a criação de uma Diretoria de EaD 

vinculada à Pró-Reitoria de Ensino. Saul coloca que a institucionalização da EaD não se caracteriza 

como um Câmpus, mas pela criação de uma estrutura de apoio e envolvimento de diversos setores 

dos Câmpus do IFSC. Michelle Conceição Corrêa sugere pensar em possibilidades menos onerosas 

com estrutura simplificada.  O CEPE decide que este  ponto retornará na próxima reunião,  com 

identificação prévia das críticas e dúvidas até dia 24/06 e elaboração de parecer técnico sobre as 

duas propostas de institucionalização; foi, proposta também, elaboração de argumentos por parte 

dos  propositores,  para  cada  uma  das  críticas/dúvidas  identificadas.  Fica  agendada,  para  o  dia 

01/07/2013, reunião extraordinária do CEPE com ponto único de pauta Institucionalização da EaD. 

A reunião ordinária do dia 02/07/2013 será mantida com a seguinte pauta: posse novos membros, 

regulamentação do estágio, instrução normativa dos processos de extensão e apreciação de cursos, 
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sendo definido  voto  único  com a Câmara  de  Ensino  no caso de cursos  FIC.  3.  Resolução de 

Habilitação dos NEaDS. Paulo Roberto Weigmann apresenta a proposta de habilitação de NEaDs 

ou polos de apoio presencial.  O Termo de Cooperação Técnica entre o IFSC e os municípios e o 

credenciamento de polos são aprovados pelo CEPE. O CEPE considera que os demais documentos 

sejam revistos com objetivo de que o NEaD não seja uma estrutura paralela dentro do câmpus, mas 

sim que o câmpus que atende as necessidades e requisitos possa ser credenciado como um NEaD. 

Os  documentos  serão  encaminhados  para  apreciação  do  Conselho  Superior.  4.  Normas  e 

procedimentos para apuração de renda familiar bruta.  André Soares Alves informa que foi 

alterado o Art 6° da resolução,  que indica servidores para participar da comissão da avaliação, 

conforme  solicitação  do  CEPE.  Após  conversas  entre  os  Registros  Acadêmicos  e  Assistentes 

Sociais, foi decidido que a designação dos servidores ficará a critério do diretor. Ilca Maria Ferrari 

Ghiggi e Saul Silva Caetano sugerem que este é um trabalho do Departamento de Ingresso e que a 

reitoria convoque as assistentes sociais para compor uma comissão de apoio no desenvolvimento 

das atividades para este processo de ingresso. Por falta de consenso, o ponto foi retirado da pauta. A 

Pró-Reitoria de Ensino solicitará aos diretores dos câmpus indicações de servidores para realizar a 

análise.  5.  Encaminhamentos para transição do CEPE.  O CEPE define que, na sua próxima 

reunião, serão encaminhadas as oficinas de capacitação com a Câmara de Ensino, para análise de 

PPC, aos novos representantes.  6. Minuta de Resolução sobre as competências dos Registros 

Acadêmicos. Marcelo Raupp apresenta a minuta de resolução. O CEPE sugere substituir, no Art 3º, 

§ 8º, 'REDE-RA' por 'IFSC', além de verificar os possíveis conflitos com os regimentos dos câmpus. 

O documento é aprovado pelo CEPE, sendo posteriormente encaminhado ao Colégio de Dirigentes 

e ao Conselho Superior para areciação. 7. Alteração da resolução de intercâmbio: Paulo Roberto 

Wollinger  solicita  inclusão  do  ponto  na  pauta,  que  é  aprovada  pelo  CEPE.  A Pró-Reitoria  de 

Pesquisa,  Pós-Graduação  e  Inovação  solicita  alteração  na  Resolução  CEPE/IFSC  019/2012, 

republicada em 08/08/2012, visando acrescentar na 'Parte I - Alunos do IFSC', os seguintes incisos: 

'o período de afastamento poderá ser estendido por até 06 meses, se devidamente justificado e com 

aprovação  do  CCEQ  (Colegiado  de  curso  equivalente)'  e  'a  coordenadoria  de  Assuntos 

Internacionais deverá ser informada nos casos de extensão do prazo do intercâmbio do aluno'. As 

inclusões se justificam pelo fato de que alguns alunos prolongam o período de permanência no 

intercâmbio para finalizar o desenvolvimento de atividades relacionadas com o estágio. A alteração 

da  resolução  é  aprovada  pelo  CEPE.  8.  Resoluções  ad  referendum.  O  CEPE  referenda  as 

resoluções  do Câmpus Lages.  As resoluções  dos  Câmpus Itajaí  e  Aranguá serão  apreciadas  na 

próxima reunião. Às 17h30min a Presidente do Colegiado, Daniela de Carvalho Carrelas, encerra a 

reunião da qual eu, Simone Teresinha da Silva, secretária do Colegiado, lavrei a presente ata que, 

depois de lida e aprovada, será assinada por todos os membros. Florianópolis, 05 de junho de 2013. 
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