
Ata da 1ª reunião do Conselho Superior do Instituto Federal de Santa 1 

Catarina realizada no dia primeiro de março de dois mil e dez. 2 

 3 

Ao primeiro dia do mês de março de dois mil e dez, na Avenida Mauro Ramos, 950, bairro 4 

Centro, Florianópolis, Santa Catarina, reuniu-se no Campus Florianópolis, o Conselho Superior 5 

do Instituto Federal de Santa Catarina, sob a presidência da Magnífica Reitora Profª. Consuelo 6 

A. Sielski Santos, de forma que a partir do ponto de pauta cinco a presidência passou a ser 7 

exercida pelo Pró-Reitor de Desenvolvimento Institucional, Prof. Jesué Graciliano da Silva. A 8 

Presidente do Conselho iniciou ao justificar a alteração da data da primeira reunião do Conselho, 9 

devido a sua convocação pelo MEC para o dia 24 de fevereiro de 2010. Em seguida deu posse 10 

aos Conselheiros Claudia Schiedeck Soares de Souza, Antônio José Carradore, Carlos Ernani da 11 

Veiga e Paulo Roberto de Oliveira Bonifácio, já que todos não puderam comparecer a cerimônia 12 

de posse realizada no dia 02 de Dezembro de 2010. A Presidente do Conselho fez a leitura da 13 

pauta, e solicitou a antecipação do ponto de pauta número 8, e justificou por precisar se ausentar 14 

devido a obrigatoriedade de comparecer a reunião convocada pelo MEC. A solicitação foi 15 

deferida pelos conselheiros. Estavam presentes os seguintes conselheiros: Claudia Schiedeck 16 

Soares de Souza, Antonio José Carradore, Tarcisio Schmitt, Anésio Schneider, Marcos Dorval 17 

Schmitz, Antonio Diomário de Queiroz, Miguel Pelandré Perez, Golberi de Salvador Ferreira, 18 

Zizimo Moreira Filho, Ary Victorino da Silva Filho, Neusa Maria Gentil Jorge, Rogério Pereira, 19 

Vanessa de Oliveira, Sidélia Suzan Marques, Paulo Roberto de Oliveira Bonifácio, Carlos Ernani 20 

da Veiga, Victor A. Santos, Thaynã Mariano Costa e Filipe Henrique. Como convidados, 21 

compareceram a reunião: Rosangela M. Casarotto, Sérgio dos Santos Souza, Nilva Schroeder, 22 

Maria Alice Sens Brezinski, Silvana F. Pinheiro e Silva, Luciano Wagner Behr, Marcelo Carlos 23 

da Silva e Maria Clara K. Schneider. Temas em Pauta: 1. Informes; 2. Aprovação do 24 

Regimento Interno do Conselho Superior; 3. Prestação de Contas; 4. Planejamento 2010; 5. 25 

Orçamento 2010; 6. PAINT 2010; 7. Aprovação do Calendário para as eleições para Direção do 26 

Campus Jaraguá do Sul; 8. Apresentação de Proposta de Calendário para revisão do Regimento 27 

Geral do IF-SC. Ordem do dia. Primeiro Ponto. Informes: O professor Carlos Ernani 28 

justificou sua ausência na reunião de posse devido a ter recebido convocação do MEC para 29 

participação do curso na ENAP na mesma data. A Presidente do Conselho Superior, Prof. 30 

Consuelo Aparecida Sielski Santos informou esteve na data de hoje em uma reunião com o 31 



Secretário da Educação do Estado de Santa Catarina, Paulo Bauer, a Senadora Ideli Salvati e o 32 

Reitor do Instituto Federal Catarinense, Prof. Claudio Adalberto Koller, com o intuito de 33 

realizarem uma parceria entre o Estado e os Institutos Federais. Informou que já existe uma pré-34 

agenda para a inauguração dos campi, e informou que no dia 1º de Fevereiro de 2010, foram 35 

inaugurados os campi de Araranguá, Xanxerê e o Campus Avançado de Jaraguá do Sul, em 36 

Brasília com a presença do Presidente da República e o Ministro da Educação. 2) Aprovação do 37 

Regimento Interno do Conselho Superior. A Presidente do Conselho Superior solicitou que os 38 

Conselheiros apreciassem a minuta do Regimento Interno do Conselho Superior para 39 

consequente aprovação. O Conselheiro Paulo de Oliveira Bonifácio sugeriu que o Regimento 40 

disponha sobre a data limite para o envio da ata da reunião para análise dos conselheiros no 41 

prazo de uma semana após a realização da reunião. Sugeriu ainda que o regimento determine que 42 

a pauta seja encaminhada quinze dias antes da realização da reunião. Encaminhamentos: 43 

respeitadas e aprovadas as ressalvas apresentadas, o Regimento Interno do Conselho Superior foi 44 

aprovado por aclamação. 3) Relatório de Gestão: A Presidente do Conselho solicitou que o Pró-45 

Reitor de Desenvolvimento Institucional iniciasse a apresentação do relatório de gestão 2009. 46 

Jesué Graciliano da Silva iniciou ao explicar que o documento foi elaborado pela Auditoria 47 

Interna, pela Pré-Reitoria de Ensino, pela Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional e pela 48 

Pró-Reitoria de Administração. A servidora Maria Alice, Coordenadora de Desenvolvimento 49 

Institucional apresentou o relatório de gestão, bem como os indicadores utilizados. Mencionou 50 

que o orçamento total dos programas orçamentários de 2009 foi aprovado em R$ 73.757.893,00, 51 

este como valor inicial. Apresentou os indicadores do ensino com destaque para a relação 52 

candidato/vaga. Apresentou um extrato da evolução dos gastos gerais de 2007 a 2009, de forma 53 

que os aumentos são justificados pela expansão do IF-SC. E finalizou ao apresentar alguns dados 54 

comparativos com outros três institutos da rede. Passou a palavra ao servidor Luciano W. Behr, 55 

Pesquisador Institucional do IF-SC, que apresentou vários dados numéricos, conforme a 56 

unificação de dados repassada pelo Tribunal de Contas da União. Entre eles, o número de 57 

matricula, geral, por modalidade de ensino, por campi, o índice de retenção escolar por 58 

percentual, a relação aluno/docente, número de docentes permanentes, a evolução dos gastos 59 

corrente/aluno durante um ano. Alice repassou aos Conselheiros uma errata com os valores 60 

corretos na página 45 do relatório de gestão. O Auditor Interno, Sérgio fez uma breve explanação 61 

sobre o parecer da Auditoria sobre a prestação de contas, que foi feito em concordância com os 62 



acórdãos do Tribunal de Contas da União e da Corregedoria Geral da União. Ao finalizar a 63 

apresentação, informou que a prestação de contas atendeu as exigências legais e obteve resultado 64 

satisfatório na maioria dos quesitos contidos no relatório. O Conselheiro Paulo Roberto de 65 

Oliveira Bonifácio comentou que a parceria entre os Diretores-Gerais dos campi e a Auditoria 66 

Interna é muito importante, já que as inconsistências são indicadas pela auditoria interna nos 67 

moldes da auditoria externa. Salientou que geralmente os maiores problemas apresentados são a 68 

falta pessoal ou de espaço físico e observou que no relatório da UNAI, existe a solicitação de 69 

reestruturação da Auditoria, com a contratação de mais servidores, o que entende que deve ser 70 

prioridade. O Conselheiro Zizimo Moreira Filho parabenizou a gestão do IF-SC já que a 71 

pontuação obtida pelo Instituto mantém uma média muito boa. O Conselheiro Antônio Diomário 72 

de Queiroz enfatizou como de grande relevância social a expansão do IF-SC e ainda que os 73 

números dos indicadores da gestão demonstram o bom desempenho da instituição no ano de 74 

2009. A Presidente do Conselho Superior, Prof. Consuelo informou que a estrutura da UNAI está 75 

em fase de crescimento, de forma que no final do ano de 2009 já houve a contratação de mais um 76 

auditor e que para o próximo concurso está prevista a contração de outro. Informou que existe a 77 

previsão para o próximo concurso de ampliação do quadro de servidores na Pró-Reitoria de 78 

Administração e também no Departamento de Administração do Campus Florianópolis. 79 

Encaminhamento: O Relatório de Gestão foi aprovado por aclamação. 4) Aprovação do 80 

Calendário para as eleições para Direção do Campus Jaraguá do Sul. A Presidente do 81 

Conselho Superior informou que além de ser apreciada a proposta de calendário para eleição 82 

para Direção Geral do Campus Jaraguá do Sul, por solicitação de alguns conselheiros e devido 83 

ao recebimento de um abaixo assinado encaminhado pelos servidores do Campus Jaraguá do Sul. 84 

Foi incluído para apreciação do Conselho o Regimento Eleitoral. A solicitação é de retirada da 85 

exigência do pré-requisito de estabilidade para a ocupação dos cargos de Chefe de Departamento 86 

de Administração e Chefe de Departamento de Ensino, Pesquisa e Extensão. Jesué Graciliano da 87 

Silva fez uma breve explanação sobre o novo procedimento para as eleições depois de criados os 88 

Institutos Federais, em conformidade com a Lei nº 11.892 de 2008. Informou que o regimento 89 

eleitoral do Campus Jaraguá do Sul foi apreciado pela Procuradoria, com parecer favorável a 90 

todos os requisitos. A Presidente do Conselho Superior, Prof. Consuelo ponderou que o 91 

Conselho deve deliberar sobre duas questões diferentes, a aprovação do calendário e dos 92 

requisitos do edital para eleição dos chefes de administração e ensino. Antonio José Carradore 93 



enfatizou que conciliar a experiência e o conhecimento é muito importante e sendo possível 94 

conciliar estes dois requisitos torna-se o ideal. Ary Victorino da Silva Filho destacou que o 95 

regimento das eleições foi aprovado ad referendum e deveria ser trazido ao Conselho Superior 96 

para apreciação nesta reunião, salientou que a legislação não impede que um servidor em estágio 97 

probatório assuma um cargo de chefia de departamento. Golberi de Salvador Ferreira entende 98 

que a decisão tomada pelo Conselho Superior deva se estender aos demais campi no que se 99 

refere aos requisitos para  eleição dos cargos nos campi. Marcos Dorval Schmitz salientou que a 100 

legislação não obriga ou determina que as eleições sejam por chapa e sugere que o Conselho 101 

Superior defina apenas se a eleição será casada ou apenas para a Direção-Geral e ainda que a 102 

decisão tomada sobre o Regimento Eleitoral seja única para todo o IF-SC. Paulo Roberto de 103 

Oliveira Bonifácio entende que o regimento não analisou a atual situação do IF-SC, já que os 104 

vários campi estão em início de gestão e salienta que a autonomia do campus deve ser respeitada. 105 

Sidélia Suzan Marques salientou que o sentimento do campus Jaraguá é de que não haja a 106 

prerrogativa de estabilidade como pré-requisito aos cargos de chefia de departamento e isto foi 107 

demonstrado no abaixo assinado, assinado por aproximadamente 60% (sessenta por cento) dos 108 

servidores.  Salientou que a gestão democrática deve ser respeitada e que mesmo estando em 109 

estágio probatório é conselheira do IF-SC e coordenadora de gestão de pessoas do Campus 110 

Jaraguá do Sul. A Presidente do Conselho, Consuelo Aparecida Sielski Santos destacou que sua 111 

gestão como Reitora e a história do IF-SC evidenciam a gestão democrática e salientou que a 112 

Resolução nº 32 referente ao Regimento Eleitoral foi aprovado ad referendum, pois o Conselho 113 

Superior não estava instalado. Destacou que o campus Jaraguá do Sul funciona desde 1994, 114 

portanto a muitos dos servidores cumpre com os requisitos estabelecidos e afirmou que nos 115 

campi novos a legislação impede a eleição pelo período inicial de 5 (cinco) anos. A Presidente 116 

do Conselho Superior, Consuelo Aparecida Sielski Santos ponderou que a decisão deve ser a 117 

melhor institucionalmente e não tomada por interesses individuais. Afirmou que esta decisão 118 

deve ser sim estendida a todos os campi. E por fim sugeriu que a eleição seja apenas para o cargo 119 

de Diretor-Geral diante dos requisitos já estabelecidos em lei e que este indique os servidores 120 

que assumiriam os cargos de chefes de departamento. Claudia Schiedeck Soares de Souza 121 

informou que as discussões relativas a eleição foi amplamente discutida pelo MEC e com a 122 

participação do SINASEFE e salientou que a gestão será compartilhada entre o próprio campus e 123 

a reitoria de forma que a responsabilidade será solidária. Antonio Diomário de Queiroz considera 124 



prudente que a eleição se dê apenas para a direção geral, e ainda que diante da nova estrutura do 125 

IF-SC e de sua expansão deva-se pensar com cautela sobre se admitir que servidores em estágio 126 

probatório participem da gestão dos campi. Carlos Ernani da Veiga defende que a eleição seja 127 

apenas para o Diretor-Geral com a indicação para os Chefes de Departamento, já que assim não 128 

haveria mandato para esses cargos, porém sugere que haja a publicação dos servidores que serão 129 

indicados aos cargos. Zizimo Moreira Filho ainda ponderou que no Campus Florianópolis existe 130 

o cargo de vice-diretor, com a eleição deste em conjunto com o candidato de diretor do campus. 131 

Encaminhamentos: Por aclamação o Conselho definiu que a eleição de dará apenas para o 132 

cargo de Diretor-Geral e Vice Diretor, quando houver, e estes indicarão no ato da inscrição de 133 

sua candidatura os nomes dos servidores que assumirão as Chefias de Departamento de 134 

Administração e Ensino, Pesquisa e Extensão. Esta decisão altera a Resolução 32/09/CS e a 135 

Resolução 29/09/CS em seu artigo 65. Igualmente por aclamação foi aprovado o calendário 136 

eleitoral. 5) Planejamento 2010.  Silvana F. Pinheiro e Silva apresentou uma síntese do trabalho 137 

realizado para a elaboração do processo do planejamento 2010 e 2011 do IF-SC, bem como as 138 

ferramentas utilizadas para que se obtivesse o resultado ora apresentado. No planejamento 139 

constam as prioridades de gestão e o cronograma de atividades a serem realizadas pelo período 140 

de 2010 e 2011, entre elas propõe-se uma convenção anual de todo o Instituto Federal de Santa 141 

Catarina a se realizar nos meses de novembro. E por fim, destacou que o IF-SC procura a 142 

melhoria nos processos de gestão, com a participação da comunidade acadêmica. Jesué 143 

Graciliano da Silva destacou que o processo do planejamento teve a participação da comunidade 144 

e sugere que os campi também utilizem desta metodologia. Solicitou que o Conselho Superior 145 

contribua com o processo e com a forma de se atingir as metas. Encaminhamento: Por 146 

aclamação foi aprovado o planejamento 2010 e 2011 para o IF-SC. 6) Orçamento 2010.  A Pró-147 

Reitora de Administração, Rosangela M. Casarotto apresentou aos conselheiros o orçamento 148 

aprovado para o ano de 2010. Como novidade destacou que terá um valor específico para arcar 149 

com exames periódicos dos servidores. Sobre cada item Rosangela M. Casarotto informou o 150 

destino dos valores e salientou quais serão gerenciados pelo IF-SC e quais têm destino definido, 151 

e por fim a natureza das despesas. Zizimo Moreira Filho sugeriu que se tenha uma ação de 152 

estabeleça algum recurso para a manutenção dos equipamentos para todo o IF-SC. Carlos Ernani 153 

da Veiga ponderou que o Campus Florianópolis separou um percentual do orçamento destinado 154 

ao funcionamento para a manutenção dos equipamentos. Rosangela explicou que o orçamento 155 



com destino certo deve ser utilizado para aquele fim, porém nada impede que ele seja ampliado 156 

por meio de remanejamento de outro recurso. Encaminhamento: Orçamento 2010 do IF-SC 157 

apreciado. 7) PAINT- Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna 2010. Sérgio dos 158 

Santos Souza contextualizou toda a atividade realizada pela auditoria interna no IF-SC e em 159 

seguida apresentou o PAINT já analisado pela CGU (Controladoria Geral da União). Considerou 160 

o Plano apto e pronto para ser levado a apreciação do Conselho Superior e consequente 161 

aprovação. Encaminhamento: O PAINT foi aprovado por aclamação. 8) Calendário de 162 

Revisão do Regimento Geral. Jesué Graciliano da Silva explicou que houve a necessidade de 163 

aprovar um Regimento Geral provisório até se poder organizar a consulta à comunidade, 164 

conforme a Resolução nº 29/09/CS que aprovou o Regimento. Assim, apresentou a proposta de 165 

calendário para a construção do regimento em conjunto com a comunidade e solicitou que os 166 

conselheiros indiquem dois representantes de cada seguimento para fazerem parte da comissão 167 

que revisará o Regimento Geral e o encaminhará para apreciação de toda a comunidade 168 

acadêmica. Paulo Roberto de Oliveira Bonifácio demonstrou preocupação devido a não 169 

apreciação do Regimento Geral nesta reunião e entende que antes de elaborar o cronograma de 170 

consulta a comunidade acadêmica, o Conselho Superior deveria apreciar e referendar o 171 

documento. Jesué Graciliano da Silva enfatizou que o Conselho Diretor foi extinto em 172 

conformidade com a Lei nº 11892/2008. Coube a Presidente do Conselho Superior expedir 173 

resoluções ad referendum para que não houvesse insegurança jurídica no IF-SC. E salientou que 174 

cabe ao Conselho Superior dispor sobre a agenda e o cronograma de revisão do regimento geral. 175 

Golberi de Salvador Ferreira entende que todas as Resoluções ad referendum deveriam ser 176 

referendadas pelo Conselho Superior e solicitou que todas as resoluções expedidas durante o 177 

período de transição do Conselho Diretor para o Conselho Superior sejam levadas para análise 178 

do atual Conselho. Paulo Roberto de Oliveira Bonifácio salientou que sua preocupação é ter 179 

como base o Regimento Geral sem que este tenha sido referendado pelo Conselho Superior e 180 

sugere que antes de organizar a agenda o documento seja levado ao Conselho Superior para 181 

apreciação. O Conselheiro Marcos Dorval Schmitz entende que a situação mais simples é tomar 182 

como base o Regimento aprovado ad referendum, sem a necessidade de se montar a comissão. 183 

Carlos Ernani da Veiga sugeriu que fosse suspensa a elaboração e aprovação dos regimentos 184 

internos dos campi e ainda que o Regimento Geral publicado seja diretamente discutido sem a 185 

necessidade de formação de comissão para sua revisão. Jesué Graciliano da Silva propôs e foi 186 



aprovada por aclamação pelos Conselheiros a suspensão do prazo de publicação dos regimentos 187 

internos dos campi, até que o Regimento Geral seja aprovado pela comunidade e referendado 188 

pelo Conselho Superior. E ainda que seja formada uma comissão que trabalhará na organização 189 

do processo de análise para a aprovação do Regimento Geral por toda a comunidade acadêmica. 190 

Encaminhamentos: Os conselheiros deverão indicar dois servidores para formarem a comissão 191 

indicada acima. Paulo Roberto de Oliveira Bonifácio sugeriu que fosse agendada uma reunião 192 

extraordinária devido ao montante de pauta e solicita um cuidado ao comunicar aos campi a 193 

suspensão dos regimentos. Carlos Ernani da Veiga sugeriu que todas as resoluções publicadas ad 194 

referendum sejam trazidas para referendar. Jesué Graciliano da Silva informou que o 195 

Conselheiro Vitor A. Santos está se destituindo do cargo, e assim solicita que os discentes 196 

organizem nova indicação de seu representante. Jesué Graciliano da Silva parabenizou os 197 

encaminhamentos dos trabalhos realizados na primeira reunião deliberativa do Conselho 198 

Superior. Jesué Graciliano da Silva declarou encerrada a reunião da qual eu, Pricila Serpa 199 

Oliveira Thiesen, Assessora do Conselho Superior, lavrei a presente ata, que assino após ser 200 

assinada pela Presidente e pelos demais membros presentes.     201 

      202 

________________________________________         _____________________________ 203 

CONSUELO APARECIDA SIELSKI SANTOS JESUÉ GRACILIANO DA SILVA  204 

                         Presidente    Substituto Legal da Presidente do CS 205 

 206 

 207 

_________________________________________ ______________________________ 208 

CLAUDIA SCHIEDECK SOARES DE SOUZA ANTONIO JOSÉ CARRADORE 209 

           Representante Titular do MEC                           Representante Titular da FIESC 210 

 211 

 212 

_____________________________________  ______________________________  213 

                  TARCISIO SCHMITT          ANÉSIO SCHNEIDER  214 

          Representante Titular do FHORESC             Representante Suplente do FETRATUH 215 

 216 

 217 



 218 

_________________________________        ____________________________________ 219 

   MARCOS DORVAL SCHMITZ           ANTONIO DIOMÁRIO DE QUEIROZ 220 

Representante Titular do CONLUTAS              Representante Titular do FAPESC 221 

 222 

 223 

_________________________________          __________________________________ 224 

      MIGUEL PELANDRÉ PEREZ           GOLBERI DE SALVADOR FERREIRA 225 

   Representante Suplente do FAPESC           Representante Titular dos Docentes - IFSC  226 

 227 

 228 

__________________________________         ___________________________________  229 

         ZIZIMO MOREIRA FILHO             ARY VICTORINO DA SILVA FILHO  230 

Representante Suplente dos Docentes – IFSC         Representante Titular dos Docentes – IFSC 231 

 232 

 233 

___________________________________        ___________________________________  234 

     NEUSA MARIA GENTIL JORGE        ROGÉRIO PEREIRA 235 

  Representante Titular dos TAE´S – IFSC         Representante Suplente dos TAE´S – IFSC 236 

 237 

 238 

__________________________________        __________________________________ 239 

           VANESSA DE OLIVEIRA                 SIDÉLIA SUZAN MARQUES  240 

Representante Titular dos TAE´S – IFSC                 Representante Suplente dos TAE´S – IFSC 241 

 242 

 243 

____________________________________          ___________________________________ 244 

  PAULO ROBERTO DE O. BONIFÁCIO               CARLOS ERNANI DA VEIGA 245 

Representante dos Diretores – Gerais do IFSC      Representante dos Diretores – Gerais do IFSC 246 

 247 

 248 



 249 

 250 

____________________________________          __________________________________ 251 

                  VICTOR A. SANTOS                THAYNÃ MARIANO COSTA  252 

Representante Titular dos Discentes – IFSC       Representante Suplente dos Discentes – IFSC  253 

 254 

 255 

 256 

___________________________________           ____________________________________    257 

                   FILIPE HENRIQUE   PRICILA SERPA O. THIESEN 258 

Representante Titular dos Discentes – IFSC      Assessora do Conselho Superior do IFSC 259 

 260 


