
ATA DA SEGUNDA REUNIÃO  EXTRAORDINÁRIA DE  2013  DO  COLEGIADO  DE 

ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO – CEPE.  Ao primeiro dia do mês de julho de dois mil e 

treze, às nove horas e vinte minutos, no Auditório da Reitoria do IFSC, Rua 14 de Julho, 150, 

Bairro  Coqueiros,  Florianópolis,  Santa  Catarina,  reuniu-se  o  CEPE  para  a  segunda  reunião 

extraordinária de 2013. Daniela de Carvalho Carrelas agradece a presença de todos e informa que a 

pauta terá ponto único como definido na reunião anterior. Acrescenta que cada um dos responsáveis 

pelas propostas de institucionalização da EaD terão 20 minutos para exposição dos argumentos, 

com base nos documentos enviados via e-mail. 1. Institucionalização da EaD. Cláudia Regina da 

Silveira, Diretora de Ensino do Câmpus Florianópolis, e Daniela de Carvalho Carrelas, Pró-Reitora 

de Ensino, expõem os argumentos de defesa das propostas. Finalizada a apresentação, foi aberto 

espaço  para  discussão  e  esclarecimento  de  dúvidas.  Em votação,  o  CEPE decide  elaborar  um 

parecer apresentando os consensos e as divergências das duas propostas para subsidiar a deliberação 

do CONSUP (5 votos favoráveis, 1 voto contrário e 1 abstenção). O parecer elaborado pelo CEPE é  

aprovado por unanimidade e será encaminhado para apreciação do CONSUP. O CEPE sugere ao 

CONSUP a realização de um estudo pelo sobre os investimentos financeiros necessários em cada 

uma das  propostas.  2.  Aprovação das atas  de 04  e  05/06/13.  As atas  foram enviadas  e  lidas 

previamente. Após pequena sugestão de alteração, as atas são aprovadas. Saul Silva Caetano coloca 

que, na reunião anterior, não houve consenso no encaminhamento dos dois documentos do NeaD e 

os mesmos retornarão para apreciação na próxima reunião do CEPE. Ilca Marias Ferrari Ghiggi 

sugere incluir na pauta o relatório sobre oferta de vagas inferior a 40 para cursos técnicos e CST. A 

solicitação é aprovada. Patríca Oliveira Rebelo Leite apresenta o relatório elaborado por Ilca Maria 

Ferrari  Ghiggi,  Patrícia  Oliveira  Rebelo  Leite  e  Marcelo  dos  Santos  Coutinho,  conforme 

encaminhamento da reunião do dia 02/04/13. O grupo realizou o levantamento das ofertas de vagas 

por meio do Portal  do Ingresso do IFSC e de mensagens eletrônicas  enviadas aos DEPE's dos 

Câmpus, para que informassem quais cursos estão sendo ofertados com vagas inferiores a 40. As 

justificativas dos Câmpus que responderam à solicitação, para oferta inferior a 40 vagas por turma, 

foram:  a)  salas  de  aula  projetadas  para  receber  número  máximo  de  36  alunos  por  turma;  b) 

laboratórios, em sua grande maioria, equipados para receber no máximo 20 alunos e quantidade de 

professores insuficiente para dividir as turmas; c) qualidade de ensino pode ficar comprometida 

com  um  número  muito  grande  de  alunos.  O  relatório  será  encaminhado  para  apreciação  do 

CONSUP. Encaminhamentos: os cursos aprovados pela Câmara de Ensino, que seriam apreciados 

na reunião do dia 02/07/13, serão aprovados ad referendum; no dia da posse dos novos integrantes 

do  CEPE,  no  período  vespertino,  será  realizada  capacitação  para  análise  de  PPC;  na  primeira 

reunião com os novos integrantes, os mesmos serão consultados sobre a definição da agenda de 

reuniões. Às 16 horas, a Presidente do Colegiado, Daniela de Carvalho Carrelas, encerra a reunião 
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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, primeiro de julho de 2013. 
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