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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLÉGIO DE DIRIGENTES

Aos trinta  e  um dias  do  mês  de  outubro  de  dois  mil  e  onze,  realizou-se  no  Centro  de 

Convivência do Campus São José,  a reunião ordinária do Colégio de Dirigentes na qual 

estavam presentes: o Presidente do Colégio de Dirigentes, Jesué Graciliano da Silva; Andrei 

Zwetsch Cavalheiro, Diretor Geral do Campus Araranguá; Caio Alexandre Martini Monti, 

Diretor Interino do Campus Avançado Garopaba, Carlos Antônio Queiroz, Diretor Geral do 

Campus Gaspar; Daniela de Carvalho Carrelas, Diretora Geral do Campus Florianópolis-

Continente;  Émerson José  Soares,  Diretor  Geral  do  Campus  Jaraguá do Sul;  Jorge  Luiz 

Pereira, Diretor do Campus Avançado Urupema; Juarez Pontes, Diretor Geral do Campus 

Chapecó; Manoel Irineu José, Diretor Geral do Campus Criciúma; Margarida Hahn, Diretora 

do Campus Avançado Xanxerê; Maria Bertília Oss Giacomelli, Diretora Geral do Campus 

Canoinhas; Maurício Gariba Júnior, Diretor Geral do Campus Florianópolis; Neury Boaretto, 

Diretor  do  Campus  Avançado Geraldo  Werninghaus;  Nicanor  Cardoso,  Diretor  Geral  do 

Campus São José; Fábio Alexandre de Souza, representando Nilva Schroeder, Pró-Reitora de 

Ensino;  Eduardo  Nascimento  Pires representando  Paulo  Gianesini,  Diretor  do  Campus 

Avançado  Caçador;  Paulo  Ricardo  Telles  Rangel,  Pró-Reitor  de  Desenvolvimento 

Institucional;  Paulo  Roberto  de  Oliveira  Bonifácio,  Diretor  Geral  do  Campus  Joinville; 

Thiago  Meneghel,  representando  Raquel  Matys  Cardenuto,  Diretora  Geral  do  Campus 

Lages; Regina Rogério, Pró-Reitora de Administração; Vanderlei Antunes de Mello, Diretor 

Geral do Campus São Miguel do Oeste; Vilmar Silva, Diretor do Campus Avançado Palhoça 

Bilíngue;  Waléria  Kulkamp  Haeming,  Pró-Reitora  de  Extensão  e  Relações  Externas; 

Widomar Pereira Carpes Júnior, Diretor Geral do Campus Itajaí. Como convidados estavam 

presentes: Volnei Velleda Rodrigues, Diretor Executivo; Carlos Ernani da Veiga, Assessor 

Especial;  Cristiele  Aparecida  Petry,  Coordenadora  de  Planejamento  da  Pró-Reitoria  de 

Desenvolvimento  Institucional;  Silvana  Ferreira  Pinheiro  e  Silva,  Diretora  de  Gestão  do 

Conhecimento,   Juliana  de  Souza,  Coordenadora  de  Capacitação;  e  Luciana  Ughini 

Goldschimit.  A reunião foi  presidida pelo Prof.  Jesué Graciliano da Silva,  Presidente do 

Colégio de Dirigentes, que cumprimentou a todos e iniciou a reunião solicitando a leitura da 

ata  anterior.  Pauta:  1-  Aprovação  de  ata;  2-  Informes;  3-  Prestação  de  contas  2011  e 

Planejamento 2012; 4- Orçamento 2011 e 2012; 5- Avaliação de desempenho. 6- Eleições 

para o Conselho Superior. Ordem do dia: 1- Aprovação de ata: Após a leitura dos pontos 

de pauta e seus respectivos encaminhamentos, foram aprovadas as atas das reuniões de 19/09 

e 10/10. 1- Informes: a) O Presidente informou que  alguns Institutos Federais ainda estão 

em greve  apesar  da  decisão  do  Sinasefe  Nacional.  Explicou  que  no  IF-SC  não  haverá 
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desconto  dos  dias  parados,  conforme  o  ofício  da  Setec,  pois  os  servidores  já  haviam 

encerrado a greve quando ocorreu essa determinação. Porém, destacou que era necessário 

organizar da melhor forma possível a reposição, com todas as atividades documentadas, por 

meio de lista de presença, para uma possível comprovação à CGU. Informou também que a 

Instrução  Normativa  02  do MPOG, sobre  a  insalubridade,  apresenta  vício  de  legalidade 

conforme parecer da AGU. Segundo o parecer, a IN 02 não pode ir contra às normas de 

segurança do trabalho, mas a AGU não tem poder para revogá-la, por isso foi encaminhado à 

Consultoria Geral da AGU para manifestar-se sobre o documento. Informou também que o 

laudo virtual sobre os locais insalubres foi apresentado pela Comissão, sob a presidência do 

servidor Marcelo Vandresen, e encaminhado para avaliação. O laudo físico será entregue 

após a assinatura de todos os membros. Destacou que a comissão percorreu todos os campi e 

fez  o  levantamento  dos  locais  insalubres  ou  perigosos  e  que,  segundo  as  normas  de 

segurança, deverá haver identificação nos laboratórios, já que além dos docentes e técnicos 

administrativos os alunos também frequentam estes ambientes.  b) Silvana Ferreira Pinheiro 

e Silva informou que os regimentos dos campi do Plano de Expansão II foram aprovados na 

última reunião do Conselho Superior, exceto Garopaba. Destacou que o Conselho aprovou 

que a CARI emitirá  os pareceres e a Reitoria  aprovará  ad referendum os regimentos  do 

campi da  Pré-Expansão  e  Expansão  I  e  aprovou  também  que  os  Colegiados  serão 

implantados até abril de 2012. Informou também que apenas 6 campi do Plano de Expansão 

II tem portaria de funcionamento emitida pelo MEC e os outros 6 tem portarias internas. 

Ressaltou que é necessário verificar a legalidade dessas portarias. c) Vilmar Silva informou 

que  o  Prefeito  de  Palhoça  e  o  Governador  em exercício  visitaram o  Campus  Avançado 

Palhoça-Bilíngue  e  estão  divulgando  o  IF-SC junto  à  comunidade.  f)  Waléria  Kulkamp 

Haeming informou que enviará o convite aos diretores para o lançamento do Fórum Mundial 

de Educação que será no final de novembro. Destacou que será uma solenidade importante 

com  a  presença  do  Secretário  da  SETEC,  Eliezer  Pacheco,  e  que  está  aguardando  a 

confirmação do Ministro da Educação. Solicitou a presença de todos os dirigentes no evento. 

g) Widomar Pereira Carpes Júnior informou que o Campus Itajaí participará do Aqua Pesca 

Brasil, no próximo sábado, com um estande de pesque e pague para divulgar a prática da 

pesca, além de atividades de aula e palestra. 3- Prestação de contas 2011 e Planejamento 

2012: a) Prestação de contas 2011. Silvana Ferreira Pinheiro e Silva ressaltou que a prestação 

de contas é uma exigência legal e que a Reitoria e todos os  campi deverão apresentar os 

relatórios para a Diretoria de Gestão do Conhecimento-DGC preparar o documento que será 

entregue à CGU até o dia 31/03/2012.  Apenas 11 dos 19 campi entregou a primeira parte da 

prestação de contas. Cristiele Aparecida Petry, Coordenadora de Planejamento, apresentou o 
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cronograma,  as  peças  que  compõem o  relatório  e  a  legislação  vigente.  Destacou  que  a 

Decisão Normativa  117/2011 definiu que o IF-SC será auditado em 2012. Silvana ressaltou 

que  foram  realizadas  reuniões  com  os  responsáveis  pelo  processo  no  campus  e  foram 

enviadas as planilhas que devem ser preenchidas com as informações referente à segunda 

parte da prestação de contas, após o encerramento das aulas do segundo semestre de 2011. 

Além das  planilhas,  os  diretores  deverão  entregar  um relato  das  atividades  conforme  o 

modelo  que  será  encaminhado  pela  DGC.  Destacou  que  os  indicadores  do  IF-SC serão 

elaborados com os dados dessas planilhas e que, por uma medida preventiva, o levantamento 

dos  dados  está  dividido  em  duas  etapas,  com  datas  de  entrega  determinadas.  Houve 

questionamentos  com relação  à  capacitação  e  à  substituição  do  servidor  responsável  no 

campus. Silvana informou que está prevista uma capacitação para os novos responsáveis pelo 

processo. b) Planejamento 2012. Silvana Ferreira Pinheiro e Silva informou que em razão da 

greve não foi possível  avançar  no tema planejamento,  mas ressaltou que o Instituto está 

vivendo um momento de mudanças, com renovação da gestão, e que o cenário de outubro de 

2011  é  de certeza do orçamento 2012, a CPA fará a avaliação 2011 e propôs uma agenda de 

trabalho: identificação dos articuladores na Reitoria e nos  campi de 03 a 10/11; seminário 

sobre planejamento em 16/11; etapa de diagnóstico e identificação preliminar de objetivos e 

ações: Nov/Dez de 2011; etapa de acompanhamento do Planejamento 2011 de 05 a 30/12; 

alinhamento das ações da Reitoria e dos campi em fevereiro e março de 2012; e inserção de 

dados  no  Sistema  de  Planejamento  em  março  2012.   Os  diretores  destacaram  que  é 

necessário considerar o período de transição para a realização do planejamento. Maria Clara 

Kascnhy Schneider, Reitora eleita, destacou que divulgará a equipe de gestão no próximo dia 

08/11  e  que  as  atividades  de  planejamento  devem  ocorrer  de  maneira  natural. 

Encaminhamento:  os  diretores  solicitaram fazer  um levantamento  de  todos  os  eventos 

previstos até o final do ano para decidirem sobre a agenda de trabalho e sobre realizar o 

seminário no dia 16/11. 4- Eleições para o Conselho Superior:  Jesué Graciliano da Silva 

informou que na  reunião  do  Conselho Superior,  no  dia  26/10,  foi  aprovada a  Comissão 

Eleitoral para a escolha dos novos representantes, já que o mandato dos atuais conselheiros 

termina no dia 02/12. Os membros da  comissão são Carlos Ernani da Veiga, Pricila Serpa 

Oliveira Thiesen, Daniela de Carvalho Carrelas e Geison João Euzébio.  Carlos Ernani da 

Veiga informou que o Conselho Superior delegou competência à comissão para decidirem 

sobre o calendário eleitoral  e  destacou que os conselheiros  sugeriram que a escolha dos 

representantes  não fosse através  de chapa,  mas sim entre  os  candidatos  mais  votados.  A 

comissão apresentará o novo edital para uma consulta por meio eletrônico e os conselheiros 

decidirão se alteram ou se mantém a escolha por chapa.  Encaminhamento: Carlos Ernani 
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da Veiga sugeriu o nome de alguns servidores para ser o responsável no campus e solicitou 

que caso houvesse alguma alteração que enviassem o nome do novo responsável para o e-

mail  eleicoes@ifsc.edu.br.  5-  Avaliação  de  desempenho:  Juliana  de  Souza, 

Coordenadora de Capacitação, e Luciana Ughini Goldschimit apresentaram o cronograma do 

programa de avaliação de desempenho dos servidores do IF-SC e a legislação vigente,  e 

destacaram que foi realizada uma capacitação com os Coordenadores de Gestão de Pessoas 

que atuarão diretamente no processo. Luciana destacou que ainda há muita resistência ao 

processo, mas é necessário criar a cultura da avaliação dentro da instituição. É necessário 

tirar  o caráter  punitivo ou compensatório e trabalhar  de forma técnica e objetiva,  com a 

finalidade de motivar e reconhecer o mérito do servidor.  Realizaram uma dinâmica com os 

dirigentes sobre os conceitos avaliação e sobre os erros de avaliação e ressaltaram que a 

avaliação é um processo que está em construção, que precisa ser melhorado, e que nesse ano, 

por  problemas  de  compatibilidade  nos  sistemas  de  informática,  não  será  considerada  a 

avaliação dos estudantes para os docentes efetivos.  Encaminhamento:  foi informado aos 

dirigentes que a avaliação dos servidores efetivos e dos servidores em estágio probatório são 

realizadas  com procedimentos  diferenciados  em razão  da  sua  especificidade,  e  que  nos 

campi novos será obrigatório que a comissão de avaliação tenha pelo menos um servidor 

estável. 6-Orçamento 2011 e 2012: a) Orçamento 2011. Regina Rogério destacou que todos 

devem conhecer as ferramentas de gestão e apresentou um breve relato sobre orçamento 

público (programação/crédito) e financeiro (recursos). Informou que o IF-SC ainda trabalha 

de forma centralizada, com apenas uma unidade gestora – UG, onde o Reitor é o ordenador 

de  despesa  e  que  há  somente  um servidor  que  domina o SIAFI.  Explicou os  princípios 

orçamentários e a diferença entre despesas de custeio e de investimento e que a realização da 

despesa  tem 03  estágios:  empenho-liquidação-pagamento.  Destacou  que  deve  haver  um 

controle interno no campus com um trabalho integrado entre os setores e sugeriu fazer um 

acompanhamento por meio de relatórios e trazer para discussão no Colégio de Dirigentes a 

cada 03 meses. Jesué Graciliano da Silva informou que o sistema de compras está sendo 

desenvolvido para dar subsídios aos gestores e para liberar a UG para o campus é necessário 

que cada campus tenha o seu contador, além de alterar o modelo de gestão para ter controle 

dos gastos. Encaminhamento: foi sugerido que os dirigentes façam um levantamento sobre 

o orçamento através de perguntas e respostas. b) Orçamento 2012:  Jesué Graciliano da Silva 

entregou uma planilha aos diretores com os valores divididos entre custeio e capital, com 

uma margem de 5% da cada campus e  da Reitoria  para investimento em Tecnologia da 

Informação, o que equivale ao total de dois milhões de reais. A sua proposta é que se contrate 

uma empresa para desenvolver  programas e  investir  em segurança  da  informação.  Além 

mailto:eleicoes@ifsc.edu.br
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disso, solicitou que os diretores façam um plano de trabalho com um levantamento do que é 

necessário para concluir os trabalhos da Expansão. A estimativa feita pela Reitoria é um total 

de 20 milhões. Encaminhamento: foi proposto detalhar os valores da planilha por campus, 

discutir o fundo de TI, estudar mais sobre orçamento e gastar com eficiência, e destacou-se a 

necessidade  de  saber  quais  são as  prioridades  do IF-SC.  Nada mais  havendo a  tratar,  o 

Presidente Jesué Graciliano da Silva, declarou encerrada a reunião da qual eu, Adriana Braga 

Gomes, Secretária deste Colégio, lavrei a presente ata, que dato e assino, após assinada pelo 

Presidente e pelos demais membros presentes.

______________________________ 
JESUÉ GRACILIANO DA SILVA

Reitor

______________________________
ANDREI ZWETSCH CAVALHEIRO
Campus Araranguá

______________________________
CARLOS ANTONIO QUEIROZ

Campus Gaspar

______________________________
DANIELA DE CARVALHO CARRELAS
Campus Florianópolis-Continente

______________________________
ÉMERSON JOSÉ SOARES

Campus Jaraguá do Sul

______________________________
JORGE LUIZ PEREIRA
Campus Avançado Urupema

______________________________
MANOEL IRINEU JOSÉ

Campus Criciúma

_____________________________
MARGARIDA HAHN
Campus Avançado Xanxerê

______________________________
MARIA BERTILIA OSS GIACOMELLI

Campus Canoinhas

______________________________
MAURÍCIO GARIBA JÚNIOR
Campus Florianópolis

______________________________
NEURY BOARETTO

Campus Avançado Geraldo Werninghaus

______________________________
NICANOR CARDOSO
Campus São José

______________________________
FABIO ALEXANDRE DE SOUZA

Pró-Reitoria de Ensino

______________________________
 Eduardo Nascimento Pires
Campus Avançado Caçador

______________________________
PAULO RICARDO TELLES RANGEL

Pró-Reitoria de Desenvolvimento 
Institucional



_____________________________
PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA BONIFÁCIO
Campus Joinville

______________________________
THIAGO MENEGHEL

Campus Lages

______________________________
REGINA ROGÉRIO
Pró-Reitoria de Administração

______________________________
VANDERLEI ANTUNES DE MELLO

Campus São Miguel do Oeste

______________________________
VILMAR SILVA
Campus Avançado Palhoça - Bilíngue

______________________________
WALÉRIA KULKAMP HAEMING

Pró-Reitoria de Extensão e
Relações Externas

______________________________
WIDOMAR CARPES JUNIOR
Campus Itajaí

______________________________
JUAREZ PONTES

Campus Chapecó

______________________________
ADRIANA BRAGA GOMES
Secretaria do Colégio de Dirigentes


