MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA

CONSELHO SUPERIOR DO IFSC
ATA DA 11ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA – 19 de Novembro de 2014
1 Aos dezenove dias do mês de novembro de dois mil e quatorze, na rua Quatorze de Julho, nº
2 150, bairro Coqueiros, no Auditório Professor Marcos Cardoso Filho, na Reitoria do IFSC,
3 às treze horas e trinta minutos, reuniu-se o Conselho Superior do Instituto Federal de Santa
4 Catarina, sob a presidência da Magnífica Reitora, Profª. Maria Clara Kaschny Schneider.
5 Estavam presentes os seguintes conselheiros: Ramiro Marinho Costa, representante suplente
6 da Secretaria de Estado da Educação; Sérgio Luiz Gargioni, representante da Fundação de
7 Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina; Tarcísio Schmitt, representante
8 titular da Federação de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares do Estado de Santa Catarina;
9 Antônio José Carradore, representante titular da Federação das Indústrias do Estado de Santa
10 Catarina; Rodrigo Rihl de Azambuja e César Norberto Rihl de Azambuja, representantes
11 titulares dos discentes egressos do IFSC; Marlon Vito Fontanive, Telma Pires Pacheco de
12 Amorim, Diego Albino Martins e Cedenir Buzanelo Spillere, representantes titulares dos
13 Diretores Gerais; Luís Carlos Martinhago Schlichting, Cleverson Tabjara Vianna e Volnei
14 Velleda Rodrigues, representantes titulares da categoria docentes; Karla Vivianne Garcia
15 Moraes, Dulce Clea Bradacz, André Dala Possa e Lucas Fernandes da Silva, representantes
16 titulares da categoria Técnicos-Administrativos em Educação; Guerrando Palei Júnior e
17 Allon Soares da Silva

representantes titulares da categoria discentes. Justificadas as

18 ausências dos seguintes conselheiros: Francisco José Montório Sobral, Oiti José de Paula,
19 Adriano Antunes Rodrigues, Carmem Cristina Beck, Cândido Rodrigo Gomes da Silva,
20 Jaciara Medeiros, Murielk Sebrian Valvassore e Sarah Orthmann Tavernand de Alencar. A
21 Profª. Maria Clara iniciou a reunião cumprimentado os conselheiros presentes. Pauta: 1.
22 Aprovação de Ata; 2. Informes; 3. Minuta do Capítulo 4 – Plano de Oferta de Cursos e
23 Vagas. 4. Apreciação do RDP; 5. Apreciação de Curso; 6. Indicação de Representante da
24 Sociedade Civil para a CPA Central. Ordem do Dia – 1. Aprovação de Ata: Aprovada a ata
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25 da 32ª Reunião Ordinária do Conselho Superior, realizada no dia 01 de outubro de 2014. 2.
26 Informes: A Profa. Maria Clara informou que no dia 23 de novembro será realizado o
27 Exame de Classificação aos Cursos Técnicos e do Vestibular para os cursos de graduação no
28 dia 30, os quais contarão com um grande número de candidatos interessados em estudar no
29 IFSC. Em 19 de outubro, o Instituto realizou o Concurso Público para servidores docentes e
30 técnico-administrativos em educação; que o IFSC vem trabalhando efetivamente na
31 concessão do Reconhecimento de Saberes e Competências dos docentes e até o momento
32 cerca de 250 solicitações já foram feitas. A Reitora lembrou do processo de regulamentação
33 de Professor Titular, matéria aprovada pelo Conselho Superior, e solicitou alteração na
34 referida regulamentação com relação às bancas, para que as mesmas também possam realizar
35 o trabalho também a distância, como é feito no processo de Reconhecimento de Saberes e
36 Competências. Encaminhamento: Aprovada a inclusão da possibilidade dos trabalhos da
37 Comissão Especial de Avaliação de Memorial, que trata a Seção I do Capítulo II da
38 Resolução nº 05/2014/Consup, serem realizados a distância. 3. Minuta do Capítulo 4 –
39 Plano de Oferta de Cursos e Vagas: O Professor Andrei Cavalheiro fez uma apresentação
40 detalhada do processo de construção do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI),
41 ressaltando os indicadores de oferta, a distribuição de oferta, a distribuição da oferta de
42 custeio próprio conforme exigência da Lei de criação dos Institutos Federais, a Relação
43 Aluno-Professor (RAP), o número de docentes, bem como o processo de revisão do POCV,
44 constante do Capítulo 13 do PDI. O primeiro processo de revisão e validação do PDI
45 ocorrerá em agosto de 2015, com uma nova de previsão de vagas de docentes e técnico46 administrativos que somaram aos atuais para fortalecer e garantir a expansão da oferta
47 educacional. O Professor Andrei assinalou que as revisões previstas do PDI ocorrerão antes
48 de um concurso público e destacou que todas as metas legais são cumpridas pelo PDI, o
49 potencial aumento de 100% no número de alunos, na comparação entre 2013 e 2019, a
50 duplicação do número de vagas de ingresso em relação a 2013, a notável otimização da carga
51 horária dos docentes e da utilização de recursos públicos e que com o PDI, o IFSC estará
52 dando um grande passo na consolidação de uma cultura de planejamento. O conselheiro
53 Volnei Rodrigues fez a leitura do parecer produzido pelo Grupo de Trabalho, aprovado pelo
54 Conselho Superior, para acomapanhar a consolidação do Plano de Oferta de Cursos e Vagas.
55 O documento intitulado “Apreciação do POCV no Conselho Superior”, produzido pelos
56 conselheiros Dielgo Albino Martins, Rodrigo Rihl de Azambuja e Volnei Velleda Rodriges,
57 foi entregue à Reitora, devidamente assinado, no qual constam as recomendações que devem
58 ser adotadas: “considerando a análise criteriosa realizada pelo CEPE e que persistem
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59 algumas divergências entre o parecer daquele órgão colegiado e a oferta de cursos presente
60 no POCV apresentado, o grupo de trabalho recomenda ao Conselho Superior que adote as
61 seguintes medidas: – Indicar que as contestações dos câmpus sejam encaminhadas ao
62 conhecimento e à apreciação do CEPE, e que esse colegiado se manifeste quanto a elas até o
63 final do mês de março de 2015, considerando a data de início do período de revisão do
64 POCV; – Indicar que quando da análise dos projetos de curso acerca dos quais houve
65 divergências e/ou no momento de revisão do POCV, o parecer do CEPE quanto ao POCV
66 seja apreciado e que, nos casos em que for necessário, seja formado um grupo de trabalho
67 envolvendo representantes do CONSUP, do CEPE e do(s) respectivo(s) câmpus com o
68 objetivo de realizar uma análise mais detalhada da proposta de oferta” e “considerando
69 também a necessidade de compatibilizar a autorização da criação/oferta de novos cursos ao
70 que foi previsto no POCV, o grupo de trabalho recomenda ao Conselho Superior que adote as
71 seguintes medidas: – Indicar ao CEPE que na análise dos projetos de curso verifique a
72 compatibilidade dessas ofertas com a previsão do POCV para o câmpus, especialmente no
73 tocante ao fator de curso e ao número de docentes requerido; – Indicar aos câmpus que
74 sempre que uma oferta de curso diferir do que prevê o POCV, seja apresentada a justificativa
75 para tal”. O conselheiro Antônio Carradore destacou a satisfação da indústria catarinense
76 com a previsão de dobrar o número de vagas dos cursos do IFSC, e que a evasão de alunos
77 deve ser sempre combatida. Encaminhamento: Aprovado o Capítulo 4 do Plano de
78 Desenvolvimento Institucional – Plano de Oferta de Cursos e Vagas e, consequentemente, o
79 PDI – 2015-2019, uma vez que os outros capítulos já foram apreciados e aprovados por este
80 Conselho Superior. 4. Apreciação do RDP: Apresentados pelo Professor Paulo Wollinger a
81 versão final do Regulamento Didático Pedagógico e a Nota Técnica, encaminhados aos
82 conselheiros pelo Fórum específico do Conselho Superior. Após uma breve explanação do
83 processo de construção do RDP, o Professor Wollinger ressaltou que a comissão que
84 elaborou o Regulamento se preocupou em acompanhar a legislação educacional em vigor. O
85 conselheiro Antonio Carradore destacou a possibilidade de oferta de curso técnico integrado
86 em 3 anos, com aulas em tempo integral em 2 dias da semana. O conselheiro Juarez Pontes
87 relatou sua satisfação em estar presente numa reunião do Conselho Superior em que dois
88 grandes e importantes documentos do IFSC – PDI e RDP – estão sendo apreciados. O
89 conselheiro Guerrando Palei demonstrou sua preocupação com a mudança de critério de
90 avaliação dos alunos e que seja implementada uma divulgação junto ao corpo discente para
91 que se evite atrito com os docentes. O conselheiro Rodrigo Azambuja sugeriu que a
92 conversão de notas no histórico ocorre pela máxima. A Reitora defendeu que, para os alunos
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93 em curso até 2016, a conversão não cause prejuízo algum em sua avaliação. O Conselheiro
94 Cleverson Tabajara demonstrou sua preocupação acerca dos regimes de matrícula, o que,
95 prontamente, foi esclarecido pelo Professor Wollinger, tendo em vista que no Brasil há duas
96 formas de matrícula: seriada ou por disciplina, a primeira utilizada nos cursos integrados e
97 concomitantes, e a segunda, pelos demais modalidades e níveis. O conselheiro Luís Carlos
98 Schlichting reforçou a importância da produção de docuementos que o CEPE deverá
99 produzir com a implementação do RDP, mas que o Conselho Superior seja comunicado quais
100 e quando serão produzidos, além de sugerir também um processo de revisão do RDP já em
101 2015, para depurar interpretações dúplices. O Professor Wollinger esclareceu que o CEPE
102 sugeriu uma revisão do RDP no 2º semestre de 2015 e que as possíveis revisões sejam
103 apreciadas pelo CONSUP, bem como informou que o CEPE vai apresentar a este Conselho
104 uma agenda de ações que relacionarem ao RDP. O conselheiro Volnei Rodrigues parabenizou
105 toda a equipe de elaboração da minuta do RDP. Encaminhamento: Aprovado o Regulamento
106 Didático-Pedagógico, com duas abstenções. 5. Apreciação de Curso: Apresentado o projeto
107 de oferta do Curso de Pós-Graduação, Especialização em Educação Profissional e
108 Tecnológica, a ser ofertado pelo Câmpus Florianópolis, no turno noturno, com 20 vagas
109 anuais, carga horária de 420 horas, com periodicidade anual e com previsão de oferta no 2º
110 semestre de 2015. A proposta de implantação do Curso foi apreciada pela Pró-Reitoria de
111 Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação e pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. A
112 Professora Maria Clara sugeriu o aumento de vagas numa próxima oferta e ressaltou que este
113 Curso não gera contratação de professores para o Câmpus. Encaminhamento: Aprovado por
114 unanimidade a criação do Curso de Especialização em Educação Profissional e Tecnológica.
115 6. Indicação de Representação da Sociedade Civil para a CPA Central: A Professora
116 Maria Clara explicou sobre a necessidade e a importância da representação de membros da
117 sociedade civil para a Comissão Própria de Avaliação do IFSC. Encaminhamento: Aprovados
118 os nomes dos conselheiros César Norberto Rihl de Azambuja e Ramiro Marinho Costa, como
119 representantes titular e suplente, respectivamente, da sociedade civil na CPA Central. O
120 conselheiro Luiz Carlos Schlichting ressaltou a importância de os membros da CPA Central
121 serem conselheiros do Consup e que essa informação deverá constar nos relatórios da CPA
122 como forma de demonstrar o envolvimento e acompanhamento dos conselheiros numa
123 Comissão tão importante para o desenvolvimento institucional. Aprovado o adiamento da
124 próxima reunião do Conselho Superior para o dia 17 de Dezembro de 2014, às 13 h 30min,
125 na Reitoria do IFSC. Nada mais havendo a tratar, a Presidente do Conselho Superior, Profª.
126 Maria Clara Kaschny Schneider, declarou encerrada a reunião, às dezesseis horas e cinquenta
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127 e cinco minutos, da qual eu, Mauro Roque de Souza Junior, Secretário deste Conselho, lavrei
128 a presente ata, que dato e assino, após assinada pela Presidente e pelos demais membros
129 presentes.
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