
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA

SÚMULA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLÉGIO DE DIRIGENTES DO IF-SC

Data: 19/10/2012
Horário: 08:30
Local: Auditório da Reitoria

Pauta:
1) Aprovação da súmula de 28/09/2012;
2) Informes;
3) Concurso Público 2012;

1- Aprovação da súmula de 28/09/2012
O documento foi aprovado.

2- Informes:
a) Maria Clara Kaschny Schneider

• Férias 2013  : No dia 05/10 foi realizada a reunião com o Sinasefe e discutidos alguns pontos sobre as  
férias dos servidores, já que o tema faz parte da pauta interna. No dia 09/10 foi publicada a portaria 
nº 1196/2012 que define as regras para o agendamento das férias de 2013. Em razão do momento de  
excepcionalidade da instituição, haverá uma flexibilização das férias dos docentes com início do 
período de retorno no dia 28/01.  Os  campi que não aderiram à greve,  poderão ajustar  as férias 
docentes no período do meio do ano. 

• A Diretoria  de  Gestão  de  Pessoas  informou  que  existem  servidores  com  problemas  no  seu 
agendamento de férias 2012, feito em desacordo à Portaria 1.481/2011 do IF-SC, e será solicitado às 
CGP's responsáveis que façam a retificação.  Caso a solicitação não seja atendida, a DGP fará a 
correção dos dados no SIAPE.   

• Os dirigentes informaram que alguns servidores que tinham férias agendadas no período de greve  
questionaram em que momento poderão usufruí-las. Orientou-se que o servidor deve comprovar com 
documentos do Comando de Greve/Sinasefe que não usufruiu as férias no período agendado, e após 
a reposição total das atividades poderão ser analisadas as solicitações.  

• Com  relação  aos  afastamentos  para  capacitação  dos  docentes,  as  novas  concessões  estão 
considerando  os  períodos  letivos  para  que  os  servidores  possam usufruir  as  férias  no  período 
adequado,  conforme calendário  acadêmico.  Os  casos  anteriores  a  essa  normatização  deverão  se 
adequar aos períodos das férias docentes.

• Foi questionado se os servidores docentes poderiam usufruir as férias em outro período para ter  
direito ao recesso de final de ano. Esclareceu-se que o MPOG envia o documento determinando as 
condições do recesso de final de ano e de sua reposição. Os docentes não têm possibilidade de repor 
os dias não trabalhados em outro momento, além disso as férias precisam ser agendadas nos períodos 
em que não há atividades letivas. Ressaltou-se também que para atender a legislação que determina  
os 200 dias de atividades letivas é inviável ter recesso de final de ano e mais 45 dias de férias  
docentes. 

• Diretrizes  orçamentárias  :  Na  reunião  do  dia  19/09  do  Conselho  Superior,  foram escolhidos  os 
conselheiros  para  participar  do  grupo  de  trabalho  responsável  pela  elaboração  da  minuta  de 
resolução das diretrizes orçamentárias. Na reunião do dia 17/10, o tema foi novamente debatido com 
os conselheiros e a comissão foi recomposta com participantes do Colégio de Dirigentes, conforme  
solicitado na reunião ordinária do dia 28/09.
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• Foram indicados os nomes dos gestores Andrei Zwetsch Cavalheiro, Maurício Gariba Júnior e Nelda 
Plentz de Oliveira para representarem o Colégio de Dirigentes. Será publicada a portaria do grupo 
de trabalho composta por representantes da Pró-Reitoria de Administração, do Colégio de Dirigentes 
e do Conselho Superior.  

• Comissão paritária  : O Sinasefe indicou os nomes dos servidores para a composição da comissão 
paritária que discutirá a pauta interna de reivindicações. Foi publicada a portaria nº 1095/2012 com 
representantes do Sinasefe e da gestão do IF-SC. No dia 18/10 aconteceu a primeira reunião e foram 
criadas  também  as  subcomissões  de  pessoal,  ensino,  infraestrutura  e  expansão  e  de  gestão 
democrática,  conforme  portaria  nº  1174/2012.  Caso  mais  algum  diretor  queira  participar  das 
subcomissões,  será  feita  a  inclusão  na  portaria.  As  datas  das  reuniões  serão  divulgadas  e  os 
servidores  deverão  ser  liberados  de  suas  atividades  para  participar.  As  despesas  de  diárias  e 
passagens dos representantes do sindicato são de responsabilidade do Sinasefe-SC.

• Direção do Campus Gaspar  : O prof. Carlos Antônio Queiroz solicitou deixar a Direção do Campus 
Gaspar e a partir do dia 19/11 assumirá o cargo o prof. Sérgio Seitsi Uda. A Reitora relatou que  
participou de uma reunião com os servidores do campus juntamente com a Pró-Reitora de Ensino, 
prof. Daniela, que auxiliará o novo diretor no processo de transição. A Chefe do Departamento de  
Ensino, Claudia Kautzmann e a Assessora da Direção também deixarão os seus cargos. Em nome do 
prof. Queiroz, Claudia agradeceu o apoio da Reitoria e dos dirigentes ao Campus Gaspar.

b) Pró-Reitoria de Administração – Elisa Flemming Luz 
• O  MEC  publicou  a  portaria  que  estabelece  os  prazos  e  procedimentos  para  a  realização  dos 

empenhos referentes ao ano 2012. 
• Todas as despesas com diárias e passagens, inclusive do mês de dezembro, devem ser empenhadas  

até o dia 25/11. Esse procedimento é diferente do adotado no ano anterior. As viagens devem ser 
agendadas no sistema. Não podem ser  empenhadas em nome do IF-SC, precisa ser em nome do 
servidor. 

• Os valores das bolsas dos alunos, referente ao mês de janeiro também poderão ser empenhados.  
• Serão solicitados recursos extra orçamentários por meio de termo de cooperação para aquisição de 

material permanente de laboratório. Os campi já enviaram seus pedidos.

3- Concurso Público 2012
Apresentação: Silvana Rosa Lisboa de Sá – Diretora Executiva

                      

Informações/discussão: 
• A Diretora Executiva, prof. Silvana, informou como está composta a Comissão Central do Concurso 

Público 2012,  conforme  portaria  nº  1123/2012 e  apresentou o  novo Chefe do  Departamento  de 
Seleção e Desenvolvimento de Pessoas e presidente da comissão, prof. Oscar Silva Neto.

• A comissão iniciou as atividades em abril, e resolvidas as questões estratégicas, houve alteração de  
alguns  membros.  Para  a  recomposição  foram  escolhidos  os  servidores  considerando  o  caráter 
operacional das atividades, a partir desse momento.

• Foi informado que o IF-SC está respondendo judicialmente uma ação civil pública impetrada pelo  
Ministério Público sobre a reserva de vagas para PNE, referente ao Concurso Público 2010, que não  
atendeu aos percentuais exigidos por lei, de 5% a 20%. Esclareceu-se que houve uma alteração na  
nomenclatura e o termo correto, segundo a legislação, é PcD - Pessoa com Deficiência.

• O IF-SC não tem sentença favorável e está tentando uma conciliação, comprometendo-se a destinar 
20% das vagas para PcD no próximo concurso. Será necessário ajustar o edital e a comissão já fez o 
estudo e os cálculos e, na média, o quadro de vagas atenderá as exigências legais. 

• O Campus Palhoça Bilíngue por sua especificidade terá um edital próprio, observadas as exigências 
legais.

• Declarou-se que além dos dirigentes estavam participando da reunião os servidores Caio Alexandre 
Martini  Monti,  Thiago Meneghel  Rodrigues,  Paulo César Machado,  Waléria Külkamp Haeming,  
Paulo Roberto Wollinger e Cláudia Kautzmann e foi apresentado o edital do concurso.
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• Os diretores questionaram sobre os percentuais de pontuação das provas e declarou-se que foram 
estabelecidos de acordo com critérios aprovados em reunião do Colégio de Dirigentes  realizada 
anteriormente.

• A formação exigida para os cargos seguiu o padrão de nomenclatura utilizado pelo sistema EMEC.  
• A  comissão  adotará  o  procedimento  de  FAQ  (perguntas  frequentes)  para  esclarecer  aos 

questionamentos do concurso. Não haverá 0800, nem correio eletrônico. Será dada uma orientação 
geral a todos os servidores para que não deem respostas nem informações sobre o concurso, tanto ao  
público externo como interno. Qualquer questionamento deverá ser respondido publicamente pela  
comissão do concurso, para não gerar expectativas nem questionamentos futuros. 

• Em relação às ementas dos conteúdos programáticos destacou-se que, para uma próxima edição, será 
necessária  uma  capacitação  aos  servidores  a  fim de  determinar  os  critérios  de  elaboração  das  
ementas para que haja uma padronização, já que neste edital houve uma disparidade de detalhamento 
dos requisitos.

• Durante o período de inscrição será necessário o atendimento presencial nos campi. Em função dos 
horários de funcionamento, sugeriu-se um horário único das 13:00 às 19:00 horas, de segunda a  
sexta. Caso o período de inscrição ocorra durante o horário especial de verão, haverá previsão no 
edital.

• Os  diretores  gerais  devem informar  nomes  de  servidores  para  participar  da  comissão  local  do  
concurso nos campi. Serão disponibilizados formulários eletrônicos para a inscrição dos servidores. 
A comissão  central  avaliará  os  inscritos,  segundo  critérios  previamente  estabelecidos,  e  após  a  
escolha será emitida portaria da Reitora. Devem ser indicados também nomes de servidores para  
elaboração de provas e participação em bancas de avaliação.

• Após a definição das vagas e dos códigos de vagas pela SETEC, será realizada uma reunião para  
aprovação final do quadro de vagas do concurso público.

Encaminhamento: 
• Os  diretores  gerais  devem informar  nomes  de  servidores  para  participar  da  comissão  local  do  

concurso nos campi.

4- Lei de cotas – Ingresso 2013
Apresentação: Albertinho Della Giustina – Chefe do Departamento de Ingresso

                      

Informações/discussão: 
• A Lei 12.711/2012 que dispõe sobre o ingresso nas instituições federais de ensino foi publicada em 

agosto  e  deverá  ser  implementada  para  o  ingresso  no  semestre  letivo  2013/1,  conforme 
regulamentação  publicada  no  dia  15/10.  Foram  realizadas  reuniões  em  Brasília  e,  apesar  das 
solicitações de adiamento para o próximo ano para adequações da instituição, houve a determinação 
da obrigatoriedade de aplicação da lei no processo de ingresso em curso para todas as instituições 
federais.

• Diante dessa situação, as inscrições foram temporariamente suspensas para que o IF-SC pudesse se  
adequar às novas regras. A DTIC está trabalhando para fazer as alterações no sistema o a equipe do 
departamento está fazendo as alterações no edital. A previsão para reiniciar as inscrições é no dia  
22/10. 

• O IF-SC já desenvolve o programa de ações afirmativas desde 2009 e com as novas regras precisará  
readequar as suas atividades.

• Os candidatos já inscritos serão chamados para fazer a opção pelas cotas. Na nova regra 50% das 
vagas são para ampla concorrência e 50% das vagas para alunos de escola pública. Dentro desse 
percentual para escola pública, há uma nova divisão para renda até 1,5 salário-mínimo e acima de 
1,5 salário-mínimo e para as cotas raciais.  

• Os candidatos que optam pelas cotas devem entregar no ato da inscrição a comprovação de renda e o 
histórico escolar, e para as cotas raciais, além desses documentos, a autodeclaração.  

• Será previsto no edital um novo período para solicitação de isenção das taxas de ingresso. 

Em razão da realização da REDITEC na semana de 22 a 26/10 a reunião do dia 29/10 será adiada para o dia  
05/11.
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A reunião foi encerrada às 12:10.

Lista dos presentes:
 

Maria Clara Kaschny Schneider

Andrei Zwetsch Cavalheiro

Carlos Antônio Queiroz

Daniela de Carvalho Carrelas

Elisa Flemming Luz

Émerson Silveira Serafim

Erci Schoenfelder

Golberi de Salvador Ferreira

Jorge Luiz Pereira

Juarez Pontes

Margarida Hahn

Maria Bertília Oss Giacomelli

Mário de Noronha Neto

Maurício Gariba Júnior

Maurício Martins Taques

Mauro Ceretta Moreira

Nelda Plentz de Oliveira

Neury Boaretto

Nicanor Cardoso

Raquel Matys Cardenuto

Sandra M. Bastianello Scremin

Silvana Rosa Lisboa de Sá

Telma Pires Pacheco

Vanderlei Antunes de Mello

Vilmar Silva

Widomar Pereira Carpes Júnior

___________________________________________

___________________________________________

representado por Claudia Kautzmann

representada por  Paulo Roberto Wollinger 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

representado por Waléria Külkamp Haeming

___________________________________________

justificou a ausência 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

representado por Paulo César Machado

___________________________________________

 Secretária do Colégio de Dirigentes             ___________________________________________
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