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Aos vinte e três dias do mês de fevereiro de dois mil e quinze, na rua Quatorze de Julho, nº 150,

bairro Coqueiros, no Auditório Professor Marcos Cardoso Filho, na Reitoria do IFSC, às treze

horas e trinta minutos, reuniu-se o Conselho Superior do Instituto Federal de Santa Catarina,

sob  a  presidência  da  Magnífica  Reitora,  Profª.  Maria  Clara  Kaschny  Schneider.  Estavam

presentes os seguintes conselheiros: Francisco José Montório Sobral, representante titular do

Ministério da Educação, Ramiro Marinho Costa, representante suplente da Secretaria de Estado

da Educação;  Tarcísio Schmitt,  representante titular da Federação de Hotéis, Restaurantes,

Bares e Similares do Estado de Santa Catarina; Antônio José Carradore, representante titular da

Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina; Marcos Dorval Schmitz, representante

titular da Central Sindical e Popular; Carlos Alberto Lopes Figueiredo, representante titular da

Central Única dos Trabalhadores;  Rodrigo Rihl de Azambuja e César Norberto Rihl de Azambuja,

representantes titulares dos discentes egressos do IFSC;  Juarez Pontes e Carlos Alberto Souza,

representantes  suplentes  dos  Diretores  Gerais;  Luís  Carlos  Martinhago  Schlichting,  Adriano

Antunes Rodrigues, Cleverson Tabjara Vianna, Carmem Cristina Beck e Volnei Velleda Rodrigues,

representantes titulares da categoria docentes; Dulce Clea Bradacz,  André Dala Possa e Lucas

Fernandes  da  Silva,  representantes  titulares  da  categoria  Técnicos-Administrativos  em

Educação;  Cristiane  Laurentino  Silva,  representante  suplente  da  categoria  Técnicos-

Administrativos em Educação; Guerrando Palei Júnior, Sarah Orthmann Tavernard de Alencar,

Murielk  Sevrian  Valvassore  e  Allon  Soares  da  Silva   representantes  titulares  da  categoria

discentes.  Estavam   presente  também  Hélio  Ormeu  Ribeiro  e  Mathias  Alberto  Schramm,

representantes  suplentes  da  categoria  docentes.  Justificadas  as  ausências  dos  seguintes

conselheiros: Marlon Vito Fonatanive, Telma Pires Pacheco de Amorim, Diego Albino Martins,

Cedenir  Buzanelo  Spillere  e  Albertinho  Della  Giustina,  Rita  de  Cássia  Flôr,  Raquel  Matys

Cardenuto, Karla Viviane Garcia Moraes, Cândido Rodrigo Gomes da Silva e Jaciara Medeiros. A

Profª.  Maria  Clara  iniciou  a  reunião  cumprimentando  os  conselheiros  presentes.   Pauta:  1.
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Apreciação de  Atas; 2. Informes; 3. Apreciação de Resolução ad referendum; 4. Mudança de

Direção  Geral do Câmpus Araranguá; 5. Anuário Estatístico; 6. Regulamentação: Regime de

Trabalho de 40 horas sem Dedicação Exclusiva; 7. Calendário CONSUP 2015; 8. Apreciação de

Cursos. Aprovada a alteração de ordem da Pauta, transferido para o final o ponto 5.  Ordem do

Dia – 1. Apreciação de Atas: Aprovadas as atas da 11ª Reunião Extraordinária, realizada no dia

19 de novembro de 2014, e da 33ª Reunião Ordinária, realizada em 17 de dezembro de 2014.

2. Informes: A Presidente do Conselho informou  que no último dia 20, 56 novos servidores

técnico-administrativos tomaram posse em solenidade realizada em Florianópolis, os quais irão

atuar  na  Reitoria  e  em  18  câmpus  do  IFSC;  que está  sendo  organizado  o  processo  de

descentralização orçamentária e financeira nos câmpus de Florianópolis, Araranguá e Criciúma,

e que os câmpus de Joinville e São José foram convidados para participarem desse processo. 3.

Apreciação de Resolução ad referedum:  Apresentada a Resolução nº 51, de 29 de dezembro

de 2014, que trata do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna do IFSC – PAINT 2015, a

qual  foi  aprovada  ad  referendum.  Encaminhamento:  Após  apreciação  dos  conselheiros,  a

resolução foi referendada. 4. Mudança na Direção do Câmpus Araranguá: A Profa. Maria Clara

informou que o  IFSC teve,  em 2014,  um Edital  de Remoção para seus servidores  e,  neste

processo,  o Professor Olivier Allain,  então Diretor Geral  do Câmpus Araranguá, solicitou sua

remoção para o Centro de Referência em Formação e Educação a Distância. Com a publicação

de sua portaria de remoção, o referido professor teve sua exoneração do cargo de Diretor Geral

publicada em 02/02/2015.  No final  de dezembro de 2014,  o Câmpus Araranguá fez  uma

consulta, com a participação de todos os servidores do câmpus, sobre a saída do Professor

Olivier e a nomeação de seu substituto. O Câmpus manifestou-se favorável pela continuidade

da equipe gestora.  O Colegiado do Câmpus Araranguá analisou que não seria  bom para o

câmpus, neste ano, ter dois processos eleitorais: um para a escolha do substituto do Professor

Olivier, e outro, previsto para o 2º semestre, quando o Câmpus escolherá seu novo Diretor para

os próximos 4 anos.  A Profa. Maria Clara informou que consultou o Ministério da Educação

acerca  dessa  questão  e  que  a  orientação  fornecida  era  de  que  o  Conselho  Superior  tem

autonomia e prerrogativa para decidir sobre esse caso.  Assim, a Reitora do IFSC nomeou a

Professora  Mirtes  Lia  Pereira  Barbosa,  então  Diretora  de  Ensino,  Pesquisa  e  Extensão  do

Câmpus  Araranguá,  como  Diretora  Geral  Pró-Tempore,  até  deliberação  deste  Conselho.

Encaminhamento: Apreciada a questão pelo Conselho, a mesma foi aprovada. Com a nomeação

da  Professora  Mirtes  Lia  como  Diretora-Geral  Pró-Tempore,  o  Professor  Adriano  Antunes

Rodrigues assume a Diretoria de Ensino, Pesquisa e Extensão do Câmpus e, de acordo com o

Regimento  Interno  do  Conselho  Superior,  o  referido  Professor  deverá  se  afastar  da

representação docente do CONSUP, tendo em vista sua nomeação em cargo de Direção.  5.

Regulamentação do Regime de Trabalho de 40 horas sem Dedicação Exclusiva: A Professora

Maria Clara lembrou que a necessidade de regulamentação do regime de trabalho de 40 horas
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sem Dedicação  Exclusiva  aos  docentes  do  IFSC   foi  tratado  em  reuniões  anteriores  deste

Conselho e  que o  Gabinete recebeu o Memorando Eletrônico nº  7/2015,  da Secretaria  do

Colegiado de Desenvolvimento de Pessoas, lido aos presentes e aqui transcrito: “O CONSUP

solicitou  ao CDP uma análise sobre a excepcionalmente de,  mediante aprovação de órgão

colegiado superior competente, admitir a adoção do regime de 40 (quarenta) horas semanais

de trabalho, em tempo integral, observando 2 (dois) turnos diários completos, sem dedicação

exclusiva, para áreas com características específicas, conforme preceitua o § 1º, Art. 20, da Lei

nº 12772/2012. Os membros do CDP não se sentiram competentes para apreciar a matéria

sobre "áreas com caracterísiticas específicas", justificando que o CEPE seria o Colegiado ideal

para tal discussão. Assim sendo, em 26/11/2014, o Presidente em exercício do CDP participou

da reunião do CEPE e a contribuição que este colegiado traz é a seguinte, conforme previsto

em ata: "Foi decidido que o solicitante deverá elaborar justificativa para tal solicitação, e que

esta será avaliada principalmente quanto à sua relação direta com as atividades educativas da

Instituição. Encaminhamento:  que o solicitante elabore uma justificativa/portfólio que tenha

relação direta com as atividades educativas da Instituição. Deixa-se registrado que seja em

caráter de excepcionalidade."  Assim sendo, subtemos para apreciação do CONSUP e,  caso

aprovado, seja emitida resolução tratando sobre o tema.” A Profa. Maria Clara relatou que o

Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, reunido em novembro de 2014, ao discutir sobre o

assunto, decidiu que o solicitante deverá elaborar justificativa para solicitação de alteração do

regime de trabalho, e que esta será avaliada principalmente quanto a sua relação direta com as

atividades educativas do IFSC. O conselheiro Francisco Sobral informou que no Instituto Federal

Catarinense,  no  que se refere  à  regulamentação  do  regime de  trabalho  de  40 horas  sem

Dedicação  Exclusiva,  também  não  determinou  quais  áreas  que  seriam  contempladas  na

excepcionalidade.  O  conselheiro   Marcos  Dorval  sugeriu  que  a  melhor  alternativa  não  é

regulamentar, e sim analisar cada processo para apreciação e avaliação, conforme legislação

em vigor. O conselheiro André Possa destacou que acompanhou vários processos semelhantes

na Fundação Universidade do Rio Grande, onde cada solicitação era tratado de forma única e

se colocou favorável ao parecer do CEPE. O conselheiro Hélio Ormeu defendeu a necessidade

de uma justificativa na solicitação de alteração de regime de trabalho para 40 horas semanais

sem Dedicação Exclusiva  e  que deve haver  um trâmite  no Departamento e  no Câmpus de

origem, para depois ser apreciado pelo Conselho Superior. O conselheiro Juarez Pontes sugeriu

que seja incluída a necessidade de um parecer do Colegiado de Desenvolvimento de Pessoas

antes  da  apreciação  do  CONSUP.  Encaminhamento:  Aprovado  o  estabelecimento  de  uma

proposta de trâmite dos processos de solicitação de alteração de regime de trabalho para 40

horas sem Dedicação Exclusiva, a ser apreciada pelo CONSUP na próxima reunião ordinária. 6.

Calendário  de  Reuniões  do  CONSUP  2015:  Apresentado  e  aprovado,  por  unanimidade,  o

calendário de reuniões do Conselho Superior no ano de 2015: 23 de fevereiro, 25 de março
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(extraordinária), 29 de abril, 17 de junho, 19 de agosto, 14 de outubro e 09 de dezembro.  7.

Apreciação de Cursos: Foram apresentadas pela Secretária do Conselho de Ensino, Pesquisa e

Extensão do IFSC, servidora Sidélia Suzan, a pedido da Professora Daniela Carrelas (PROEN), as

propostas de criação dos cursos técnicos de nível  médio subsequente em Guia de Turismo

Regional Santa Catarina, no Câmpus Florianópolis-Continente, concomitante em Mecânica, no

Câmpus Itajaí e PRONATEC em Programador de Jogos Digitais, no Câmpus Araranguá. Após a

apresentação  da proposta  de  criação do  curso técnico em Guia  de Turismo,  o  conselheiro

Guerrando Júnior questionou acerca do ingresso de alunos apenas na forma de análise sócio-

econômica. O conselheiro Hélio Ormeu posiciou-se favorável a reserva de vagas para aqueles

alunos que não se enquadram nos requisitos estabelecidos na proposta. O conselheiro André

Possa sugeriu a retirada da proposta de criação do curso de Técnico em Guia de Turismo, para

encaminhamento  ao  Câmpus  Florianópolis-Continente,  com  as  poderações  levantadas  pelo

Conselho Superior, acerca da forma de ingresso.   Com relação à proposta de criação do Curso

Técnico em Mecânica, o CEPE encaminhou proposta de curso em oferta concomitante, embora

a proposta inicial do Câmpus Itajaí tenha sido subsequente. Após o levantamento de dúvidas

dos  conselheiros  acerca  da  substituição  da  oferta  subsequente  por  concomitante,  este

Conselho deliberou pela criação do Curso Técnico Subsequente em Mecânica. Sobre a proposta

de  criação  do  curso  técnico  em  Programação  de  Jogos  Digitais,  o  conselheiro  Luiz  Carlos

indagou sobre a questão docente no Câmpus Araranguá. O Professor Adriano Antunes informou

que o Câmpus não tem número suficiente de professores para atuar no Curso, porém como o

curso não será oferecido de forma regular, foi realizada parceria com a Universidade Federal de

Santa Catarina,  a qual vem formando profissionais  na área em seu câmpus em Araranguá.

Encaminhamentos: Aprovada a criação dos cursos de Técnico subsequente em Mecânica, no

Câmpus Itajaí  e o Curso Técnico PRONATEC em Programação de Jogos Digitais,  no Câmpus

Araranguá. Aprovado o retorno do Projeto do Curso Técnico em Guia de Turismo Regional Santa

Catarina ao Câmpus Florianópolis-Continente, para reanálise acerca do ingresso de alunos.  8.

Anuário  Estatístico:  O  Diretor  de  Estatísticas  e  Informações  Acadêmicas  do  IFSC,  servidor

Gustavo  Henrique  Moraes,  apresentou  tabelas  e  filtros  para  pesquisa  da  realidade  de

matrículas do IFSC, disponibilizado na Intranet. A Professora Maria Clara parabenizou toda a

equipe da Diretoria de Estatística e Informações Acadêmicas pelo trabalho realizado, uma vez

que os números desvelam a realidade da instituição e possibilita ao IFSC condições efetivas de

ajuste,  melhoria  e  avanço,  bem  como  demonstra  que  a  instituição  caminha  de  forma

transparente e da forma que toda a sociedade necessita. Essa apresentação também será feita

numa reunião do Colégio de Dirigentes, para que os Diretores-Gerais possam levar todo esse

trabalho à comunidade dos câmpus. O Professor Andrei Cavalheiro (PRODIN) informou que a

Diretoria  de  Gestão  do  Conhecimento  tem  um  projeto  de  desenvolvimento  de  um  site  de

indicadores, diretamente na Internet até o final deste ano. Encerrada a pauta, a Professora
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Maria Clara abriu espaço para informações e questionamentos dos conselheiros presentes. O

conselheiro Hélio Ormeu demonstrou sua preocupação sobre a Avaliação de Desempenho dos

Docentes do IFSC e solicitou que este tema seja objeto de pauta numa próxima reunião do

CONSUP, uma vez que o atual modelo de Avaliação possui itens que pode prejudicar o docente,

caso ele não desenvolva uma atividade específica,  como por exemplo,  a extensão. A Profa.

Maria Clara destacou que este processo de avaliação é ainda transitório e acredita que já no

próximo  ano  estará  mais  adequado  e  lembrou  que  cabem  esclarecimentos  aos  docentes,

porque muitas atividades diárias estão contempladas na extensão e não são consideradas pelo

próprio avaliado, porque o conceito referente à extensão ainda é restrito. Nada mais havendo a

tratar, a Senhora Presidente do Conselho Superior, declarou encerrada a reunião, às dezesseis

horas e quarenta minutos, determinando que eu, Mauro Roque de Souza Junior, Secretário do

Conselho Superior, lavrasse a presente que, após aprovada na 12ª Reunião Extraordinária deste

Conselho, realizada em 25 de março de 2015, vai assinada por mim e pela Presidente.

____________________________________                  ____________________________________

       Maria Clara Kaschny Schneider                                        Mauro Roque de Souza Junior
               Presidente do Conselho Superior                                                                       Secretário do Conselho Superior
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