
Ata da 4ª reunião do Conselho Superior do Instituto Federal de Santa 1 

Catarina realizada no dia vinte e cinco de agosto de dois mil e dez. 2 

 3 

Ao vigésimo quinto dia do mês de agosto de dois mil e dez, na Rua 14 de Julho, nº 650, Enseada dos 4 

Marinheiros - Coqueiros, em Florianópolis, Santa Catarina, reuniu-se no Campus Florianópolis - 5 

Continente, o Conselho Superior do Instituto Federal de Santa Catarina, sob a presidência da Magnífica 6 

Reitora Profª. Consuelo A. Sielski Santos. Estavam presentes os seguintes conselheiros: Claudia 7 

Schiedeck Soares de Souza, Norberto Dias, Tarcisio Schmitt, Marcos Dorval Schmitz, Antonio Diomário 8 

de Queiroz, Golberi de Salvador Ferreira, Vanessa de Oliveira, Paulo Roberto de Oliveira Bonifácio, 9 

Carlos Ernani da Veiga. Como convidados, compareceram a reunião: Romoaldo Siggelkow, Maria Clara 10 

K. Schneider, Nilva Schoroeder e Jesué Graciliano da Silva. Pauta: 1. Aprovação da Ata da 4ª Reunião 11 

realizada no dia 16 de Junho de 2010; 2. Informes; 3. Deflagração do Processo Eleitoral do Campus São 12 

José e informes sobre o processo eleitoral do Campus Florianópolis; 4. Aprovação dos cursos: a) CST em 13 

Mecatrônica – reestruturação – Campus Joinville, b) Curso Técnico Integrado de Eletromecânica – 14 

reestruturação – Campus Chapecó, c) Curso de Pós-Graduação Stricto Sensu em desenvolvimento de 15 

Sistemas Eletrônicos – criação – Campus Florianópolis; 5. Apreciação e aprovação do novo Auditor 16 

Chefe da UNAI.  Inicialmente, a Presidente do Conselho, informou que os conselheiros discentes Felipe 17 

Henrique e Felipe Recco finalizaram os cursos que prestavam no Campus Araranguá, motivo pelo qual 18 

deixaram de ter o requisito necessário para a representatividade. Neste sentido, os alunos indicaram como 19 

representante o aluno Geison João Euzébio, que tomou posse como representante titular dos discentes 20 

para um mandato de dois anos. Ordem do dia: 1. Aprovação da Ata da 3ª Reunião realizada no dia 16 21 

de Junho de 2010; Aprovada sem ressalvas. 2. Informes; Marcos Dorval Schmitz informou que a 22 

Conlutas realizou seu terceiro Congresso Nacional, com a participação de aproximadamente três mil 23 

delegados, o que considerou uma grande representatividade. Informou ainda, que neste evento definiu-se 24 

pela alteração do nome social da Central, que passou a ser denominada como CSP – Conlutas. O Prof. 25 

Jesué Graciliano da Silva informou que a audiência pública referente ao Regimento Geral do IF-SC foi 26 

finalizada, sendo que na próxima reunião ordinária do Conselho Superior, dia 20 de outubro, o 27 

documento final deverá ser apreciado pelos Conselheiros. A Presidente, Prof. Consuelo Aparecida Sielski 28 

Santos informou que a contratação dos professores substitutos durante o período eleitoral está proibida 29 

por lei pelo período de três meses antes e depois do processo eleitoral brasileiro, porém há uma 30 

movimentação nacional no sentido de viabilizar a contratação e normalizar a situação das Instituições de 31 

Ensino. Informou ainda, que no dia 22 de setembro deve acontecer uma reunião extraordinária deste 32 

Conselho, para a apreciação e aprovação dos cursos dos campi da expansão II e deflagração do processo 33 

eleitoral do Campus Florianópolis. O conselheiro Norberto Dias informou que a FIESC está na 34 



expectativa de ser um sucesso o projeto de qualificação que foi firmado em parceria com a FAPESC e o 35 

IF-SC e por fim agradeceu e parabenizou ambas as Instituições pela oportunidade e convidou a todos para 36 

participarem da aula inauguração. 3. Deflagração do Processo Eleitoral do Campus São José e 37 

informes sobre o processo eleitoral do Campus Florianópolis; Inicialmente, a Prof. Consuelo 38 

Aparecida Sielski Santos informou que foi realizada consulta ao MEC/SETEC sobre a realização do 39 

processo eleitoral para a Direção – Geral do Campus Florianópolis, tendo em vista que a situação deste 40 

campus não se adéqua integralmente aos requisitos do Decreto nº 6.986. Ainda salientou que o Diretor – 41 

Geral do Campus Florianópolis não tem interesse em ampliar seu mandato até o final do ano de 2011. 42 

Neste sentido, a Presidente do Conselho afirmou que o MEC/SETEC por meio de ofício manifestou-se 43 

favorável a realização do processo eleitoral para escolha do Diretor-Geral, o que deve acontecer ainda 44 

durante o ano de 2010, tendo em vista o prazo legal e o período de férias docentes. Jesué Graciliano da 45 

Silva salientou que uma das novidades na eleição para o Campus Florianópolis será a participação dos 46 

alunos da educação a distância e o processo que se dará para viabilizar esta participação. Em seguida, a 47 

Professora Consuelo Aparecida Sielski Santos afirmou que, com base na mesma previsão legal, deve ser 48 

deflagrado o processo eleitoral para o cargo de Diretor-Geral do Campus São José. E salientou que em 49 

ambos os casos, os Diretores-Gerais terão seus mandatos até dezembro de 2011, tempo em que deverá 50 

ocorrer o processo de consulta para o cargo de Reitor do Instituto Federal de Santa Catarina, 51 

simultaneamente com os processos para os Diretores-Gerais dos campi. Por fim, Jesué Graciliano da 52 

Silva explicou que os prazos estipulados pelo Decreto devem ser cumpridos e para tanto a comissão 53 

eleitoral do Campus São José, presidida pelo servidor Romoaldo Siggelkow, definiu que a eleição deve 54 

acontecer no dia 28 de Setembro de 2010. Encaminhamento: aprovado o edital, o cronograma eleitoral e 55 

a deflagração do processo de escolha do Campus São José. 4. Aprovação dos cursos: a) CST em 56 

Mecatrônica – reestruturação – Campus Joinville – Nilva Schroeder informou que o CEPE analisou a 57 

reestruturação do curso e com muita tranqüilidade a aprovou, sendo que a intenção da reestruturação foi 58 

direcionar o curso para a possibilidade de reconhecimento pelo CREA e CONFEA. Salientou que a 59 

reestruturação não foi drástica, pois não houve alteração da carga horária, mas tão somente se constituiu 60 

em alterar a grade curricular, o que foi muito bem aceito pelos alunos. Existe ainda a garantia de oferta de 61 

ambas as grades, de forma que os alunos devem apresentar formalmente sua intenção de aderir a nova 62 

grade, sendo esta possibilidade voluntária e não compulsória. Neste contexto, o conselheiro Paulo de 63 

Oliveira Bonifácio sugeriu que seja realizado um evento para alinhar as diretrizes referentes as exigências 64 

de grade curricular entre os Conselhos e o MEC. Encaminhamento: Aprovado. b) Curso Técnico 65 

Integrado de Eletromecânica – reestruturação – Campus Chapecó – Nilva Schroeder esclareceu que 66 

os docentes verificaram com o passar dos semestres que o curso necessitaria de reestruturação por ser 67 

constituído pela forma de oferta integrada, e salientou que não houve alteração de carga horária e tão 68 



pouco de grade curricular, o que houve foram apenas ajustes. O CEPE aprovou, tendo em vista que 69 

considerou pertinente as alterações apresentadas. Encaminhamento: Aprovado. c) Curso de Pós-70 

Graduação Stricto Sensu em desenvolvimento de Sistemas Eletrônicos – criação – Campus 71 

Florianópolis; Maria Clara K. Schneider apresentou o curso de Mestrado, com a oferta de 20 vagas 72 

anuais e informou que este curso foi encaminhado para a CAPES no edital publicado no mês de Junho de 73 

2010, para avaliação, e pede aprovação do Conselho Superior, para que quando o curso for aprovado pela 74 

CAPES possa ser imediatamente ofertado pelo IF-SC. O Conselheiro Paulo Bonifácio mencionou que os 75 

novos campi têm muitos docentes com qualificação e capacitação suficiente para participarem dos 76 

projetos de pós-graduação do IF-SC, e sugere que o ingresso seja por meio de edital, o que traria 77 

experiência aos docentes e por conseqüência aos campi. O Conselheiro Norberto Dias salientou que 78 

considera o número de vagas pequeno, porém entende que esta é uma política da CAPES e por isso 79 

sugere que se faça um movimento de melhoria e acessibilidade para aprovação dos cursos pela CAPES. O 80 

Conselheiro, Prof. Diomário salientou que para aprovação pela CAPES se faz necessária a 81 

disponibilidade de docentes qualificados e orientadores capacitados para a função. O Conselheiro Golberi 82 

Salvador esclareceu o que o IF-SC possui material humano qualificado suficiente para a oferta do curso. 83 

Maria Clara ainda agradeceu o apoio da FAPESC que disponibiliza duas bolsas para o curso de Mestrado 84 

em Mecatrônica. A Pró-Reitora Nilva Schroeder esclareceu que o CEPE é favorável a criação do curso, e 85 

salientou que este curso consta no Plano de Metas e no PDI da Instituição. A Prof. Consuelo Aparecida 86 

Sielski Santos informou que a Rede de Educação Profissional e Tecnológica está com projeto de 87 

qualificação a nível de Mestrado e Doutorado específico para os servidores da Rede, que deve ser lançado 88 

até o final do ano de 2010. Encaminhamento: Curso Aprovado. 5. Apreciação e aprovação do novo 89 

Auditor Chefe da UNAI. A Professora Consuelo Aparecida Sielski Santos informou que o servidor 90 

Marcelo Aldair de Souza foi durante anos assistente em administração do IF-SC, lotado no setor de 91 

compras da Reitoria, quando prestou concurso e passou para o cargo de Auditor para o Instituto Federal 92 

do Rio Grande do Sul, tendo sido redistribuído para o IF-SC recentemente. Diante de toda sua 93 

experiência, está sendo indicado para auditor chefe da UNAI, com a percepção de um CD4. O 94 

Conselheiro Paulo de Oliveira Bonifácio questionou o pagamento da CD ao auditor, já que a função que 95 

será exercida é inerente ao cargo. A Prof. Consuelo Aparecida Sielski Santos salientou que esta demanda 96 

foi definida pelo Ministério da Educação e não pela Instituição. O Conselheiro Norberto Dias mencionou 97 

que entende que este Conselho deve ser soberano inclusive nas questões da gestão quando estiver 98 

direcionada a atividade fim da Instituição. Encaminhamento: Homologado o servidor Marcelo como 99 

auditor chefe da UNAI. Consuelo Aparecida Sielski Santos declarou encerrada a reunião da qual eu, 100 

Pricila Serpa Oliveira Thiesen, Assessora do Conselho Superior, lavrei a presente ata, que assino após ser 101 

assinada pela Presidente e pelos demais conselheiros presentes. 102 
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    104 

________________________________________         _____________________________ 105 

CONSUELO APARECIDA SIELSKI SANTOS             CLAUDIA SCHIEDECK S. DE SOUZA  106 

                         Presidente         Representante Titular do MEC 107 

 108 
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_______________________________________         ______________________________ 110 

    TARCISIO SCHMITT        MARCOS DORVAL SCHMITZ 111 

       Representante Titular da FHORESC                                   Representante Titular da CONLUTAS 112 

 113 

 114 

_____________________________________  ______________________________  115 

 ANTONIO DIOMÁRIO DE QUEIROZ                               GOLBERI DE SALVADOR FERREIRA 116 

     Representante Titular do FAPESC                                        Representante Titular dos Docentes 117 

 118 

 119 

_________________________________                           ____________________________________ 120 

       VANESSA DE OLIVEIRA                        PAULO ROBERTO DE O. BONIFÁCIO   121 

  Representante Titular dos TAE´S                                 Representante dos Diretores – Gerais  122 

 123 

 124 

_________________________________                              __________________________________ 125 

     CARLOS ERNANI DA VEIGA                            PRICILA SERPA O. THIESEN 126 

   Representante dos Diretores – Gerais                               Assessora do Conselho Superior do IFSC 127 


