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Aos dezesseis dias do mês de maio de dois mil e doze, na rua Quatorze de Julho, nº 150, bairro  

Coqueiros, no Auditório da Reitoria, reuniu-se o Conselho Superior do Instituto Federal de Santa 

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

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

Ministério da Educação – MEC justificou a sua ausência; Alba Terezinha Schlichting, representante 

suplente da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação de Santa Catarina – FAPESC; Norberto Dias; 

representante suplente da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina – FIESC justificou a 

sua ausência; Gisele Kraieski Knabben, representante suplente da Federação da Agricultura do Estado 

de Santa Catarina – FAESC justificou a sua ausência; Fabrício de Souza Albino, representante da 

Nova Central Sindical de Santa Catarina – NCSTSC; Aldoir José Kraemer, representante suplente da  

Central Única dos Trabalhadores do Estado de Santa Catarina – CUTSC justificou a sua ausência;  

Dalton Luis Ventura, representante dos egressos do IF-SC justificou a sua ausência; César Norberto  

Rihl  de  Azambuja,  representante  dos  egressos  do  IF-SC;  Widomar  Pereira  Carpes  Júnior, 

representante  suplente  dos  diretores  gerais;  Erci  Schoenfelder,  representante  dos  diretores  gerais; 

Maria Bertília Oss Giacomelli, representante dos diretores gerais; Nicanor Cardoso, representante dos 

diretores  gerais;  Clodoaldo  Machado,  representante  dos  docentes;  Marcos  Araquem  Scopel,  

representante  dos  docentes;  Cleverson  Tabajara  Vianna,  representante  dos  docentes;  Berenice  da 

Silva  Junkes,  representante  dos  docentes;  Rafael  Nilson  Rodrigues,  representante  suplente  dos 

docentes;  Aparecida  Rocha  Gonçalves,  representante  dos  técnicos  administrativos;  Andressa  

Bregalda, representante dos técnicos administrativos; Luiz Fernando Ramos Costa, representante dos 

técnicos  administrativos;  e  Eliana Cristina Bar,  representante  dos  técnicos  administrativos.  Como 

convidados  estavam  presentes:  Andrei  Zwetsch  Cavalheiro,  Pró-Reitor  de  Desenvolvimento 

Institucional; e Paulo Roberto Wollinger, Diretor de Desenvolvimento do Ensino. A Presidente, prof. 

Maria Clara Kaschny Schneider, iniciou a reunião cumprimentado os conselheiros presentes. Pauta: 

1-  Posse dos representantes  discentes  do  Conselho  Superior:  2-  Aprovação da ata  da 1ª  reunião 

extraordinária em 20/04/2012; 3- Informes; 4- Autorização de afastamento do país para a Reitora; 5- 

Planejamento 2012; 6- Apreciação da minuta de resolução para uso do espaço físico e bens do IF-SC;  

7- Aprovação de cursos e suspensão da oferta; 8- Agenda do Conselho Superior 2012 – proposta de 
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temas; 9- Funcionamento do Conselho Superior – análise e proposição de destaque para discussão do  

Regimento Interno do Conselho Superior. Ordem do dia: 1- Posse dos representantes discentes do 

Conselho  Superior:  A Presidente,  prof.  Maria  Clara,  deu  posse  aos  representantes  discentes  e 

destacou  a  importância  da  participação  do  segmento  no  Conselho  Superior.  Relatou  sobre  a 

dificuldade dos alunos em organizarem o processo de escolha e a decisão dos conselheiros de compor 

a comissão para  realizar o  processo sob a forma de publicação de edital  e sorteio dos inscritos.  

Tomaram posse os representantes titulares dos discentes: Joana Alexandrina, Emanuel Luiz Flores da 

Silva, Fernando Topal Ramthun e Guerrando Palei Júnior, e os representantes suplentes dos discentes: 

Carolini  de Souza Pocovi,  Zilmar  de Souza Júnior,  Alexsandra Mayla Reguelim Schoenberger,  e 

Rauzen Reis Arruez de Araujo. 2- Aprovação da ata da 1ª reunião extraordinária em 20/04/2012: 

a Secretária fez a leitura dos pontos da pauta e dos encaminhamentos dados e a ata foi aprovada. 3- 

Informes:  A Presidente, prof.  Maria Clara, informou:  a) A Comissão de Ética foi composta pela 

Portaria 641/2012 e está marcada uma reunião no dia 22/05 para que os antigos membros façam a  

entrega dos processos em andamento e deem as orientações sobre as atividades da comissão. Os  

membros titulares são as servidoras Gleicy Corrêa Nunes Marques (Presidente) - mandato de 03 

anos; Luciana Borges Ughini - mandato de 02 anos; e Maria do Carmo Alves Gomes Loureiro - 

mandato de 01 ano.  Os membros suplentes são os servidores Luiz Antônio da Rocha Andrade - 

mandato de 03 anos; André Luis Platt - mandato de 02 anos; e André Soares Alves - mandato de 01 

ano.  b)  Foi  enviado  à  Reitoria  um  Ofício  0312/2012  da  FAPESC  solicitando  a  alteração  do 

conselheiro suplente. A senhora Alba Terezinha Schlichting – Diretora Administrativa da FAPESC 

tomou posse nesse momento. c) A Lei 12.527/2011 - Lei de Acesso à Informação entra em vigor em 

16/05 e o IF-SC está se preparando para atender às solicitações dos cidadãos. d) Foi enviado um 

memorando à PRE para solicitar informações sobre as ações realizadas em relação ao debate sobre  

Pronatec  e  O  Papel  do  Tecnólogo  e  do  Engenheiro,  de  acordo  com  a  solicitação  feita  pelos  

conselheiros. e) No dia 11/05 ocorreu uma reunião com os coordenadores do Sinasefe na Reitoria  

sobre a progressão docente DI – DIII e como encaminhamento dessa reunião foi enviado um ofício 

ao CONIF solicitando ao Presidente a inclusão deste tema como ponto de pauta para a próxima 

reunião. Em resposta à solicitação, foi agendada uma reunião extraordinária no dia 23/05 com pauta  

única,  para  tratar  do tema progressão  docente.  f)  O Fórum Mundial  de  Educação Profissional  e 

Tecnológica acontecerá na semana de 28/05 a 1º/06 e até o momento há 19 mil inscritos. Foram 

distribuídos aos conselheiros os convites para a abertura oficial no dia 28/05 às 19 horas. g) O Pró-

Reitor  de  Desenvolvimento  Institucional,  prof.  Andrei,  informou  que  a  versão  do  Relatório  da 

Prestação de Contas, apreciada pelos conselheiros na reunião do dia 28/03, sofreu algumas alterações 

de texto e formatação ou adição de alguns dados que faltavam. A versão corrigida foi encaminhada ao 

TCU e à CGU dois dias após a reunião do Conselho, em seu prazo final, mas sem nenhuma alteração 

significativa  quanto  à  análise  feita  pelos  conselheiros.  Todas  as  alterações  são  informadas  no 

memorando 24/2012/DGC, postado no fórum do Conselho Superior. Posteriormente, em função de 
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um prazo negociado com o TCU pela SETEC, foi enviado um anexo, com a análise comparativa dos  

5 indicadores do TCU que agora podem ser obtidos via SISTEC e que, na época, foram extraídos do 

sistema acadêmico. Esse recurso do SISTEC não havia sido finalizado, pelos técnicos de TI do MEC, 

no prazo original do TCU. Durante a auditoria da CGU, durante o mês de abril, os auditores fizeram 

questionamentos e pedidos de esclarecimentos sobre o relatório, que resultaram em orientações de  

correção.  Assim,  na semana passada,  concluiu-se  a  nova versão do Relatório e  encaminhou-se  à 

CGU. Somente após a resposta do órgão de controle, essa versão será divulgada.  h) O conselheiro 

Nicanor  Cardoso  falou  em  nome  da  comissão  responsável  pelo  processo  de  escolha  dos 

representantes discentes e relatou que o processo ocorreu com tranquilidade e agradeceu ao Gabinete  

da Reitoria e a Secretária do Conselho Superior pelo apoio nas atividades. i) O conselheiro Luiz  

Fernando Ramos Costa, em nome dos demais representantes dos técnicos administrativos, solicitou 

que a discussão dos pontos de pauta 8 e 9 fosse realizada na ordem dos pontos 4 e 5, por se tratarem 

de  temas  importantes  para  as  atividades  do  Conselho  Superior  e  terem sido  adiados  na  reunião 

anterior. A solicitação foi aceita pelos conselheiros. j) O conselheiro Nicanor Cardoso, em nome dos 

demais representantes dos diretores gerais, solicitou que a minuta de resolução para uso do espaço  

físico e bens do IF-SC fosse apreciada na reunião do Colégio de Dirigentes, em razão dos diretores  

dos  campi estarem diretamente envolvidos no tema, antes da apreciação e aprovação do Conselho 

Superior. A solicitação foi aceita pelos conselheiros. 4- Autorização de afastamento do país para a 

Reitora: A Presidente, prof. Maria Clara, explicou que decidiu não participar da missão no exterior  

neste momento por haverem questões importantes a serem resolvidas e considerar importante a sua 

permanência  na Instituição.  Deste  modo,  o  tema foi  retirado da pauta.  5-  Agenda do Conselho 

Superior  2012  –  proposta  de  temas:  O Pró-Reitor,  prof.  Andrei,  apresentou  uma  agenda  dos 

principais temas a serem apreciados e deliberados pelo Conselho Superior para o ano 2012 e início de 

2013:  Apresentação do plano de trabalho e  proposta  de comissão do Plano de Desenvolvimento 

Institucional - PDI 2014-2018; Apresentação do diagnóstico do PDI em vigor;  Aprovação do Plano 

Anual  de  Atividades  de  Auditoria  Interna  -  PAINT  2013;  Planejamento  Institucional  2013; 

Orçamento 2013; Aprovação do Projeto Político Institucional - PPI – 2014-2018; Prestação de Contas 

2012;  Avaliação Institucional  2012 pela Comissão Própria de Avaliação – CPA;  Aprovação do PDI 

2014-2018.  Em  seguida  foram propostos  outros  temas  pelos  conselheiros:  a)  Agendamento 

extraordinário de pauta no CEPE e Conselho Superior para apreciação das propostas de novos cursos  

de  Engenharia;  b)  Comitê  de  Tecnologia  da  Informação;  c)  Plano  Diretor  de  Tecnologia  da 

Informação;  d)  Expansão;  e)  Plano  de  carreira;  f)  Competências  dos  colegiados;  g)  Revisão  do 

Regimento Interno do  Conselho Superior; h) Obrigatoriedade da oferta dos cursos de licenciaturas  

no  IF-SC;  i)  Políticas  de  saúde  e  prevenção  de  acidentes;  j)  Pronatec;  l)  Regimento  Didático 

Pedagógico;  m)  Resolução  da  Distribuição  de  Atividades  Docentes  (Resolução  13/2008/CD);  n) 

Assistência  estudantil;  o)  Políticas  de Tecnologia  de Informação e  Comunicação;  p)  Políticas  de 

Comunicação; q) Aprovação de cursos; r) Plano de qualificação dos servidores. Foram feitas algumas 
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considerações a respeito dos temas propostos e ao final a Presidente esclareceu que o rol de temas é  

bastante importante, porém é necessário antes analisar e definir qual é a competência de cada órgão  

em relação  aos  temas  propostos.  Encaminhamento:  foram aprovados  os  temas  e  será  feito  um 

cronograma  de  discussão,  considerando  que  já  existem  algumas  demandas  necessárias.  Para  a  

próxima reunião  foi  sugerido  como pauta  Pronatec,  Expansão  e  competência  dos  colegiados.  6- 

Funcionamento do Conselho Superior – análise e proposição de destaque para discussão do 

Regimento Interno do Conselho Superior: a) A Presidente, prof. Maria Clara, propôs formar uma 

comissão com os conselheiros para discutir e apresentar uma proposta de alteração do Regimento 

Interno  do  Conselho  Superior.  Andrei  Zwetsch  Cavalheiro  sugeriu  que  a  Diretora  de  Gestão  do 

Conhecimento, Silvana Ferreira Pinheiro e Silva, participasse das discussões do grupo para auxiliar o  

trabalho. Encaminhamento:  Foi  formado  um  grupo  de  trabalho  com  os  conselheiros  Nicanor 

Cardoso, Cleverson Tabajara Vianna, Luiz Fernando Ramos Costa e Fernando Topal Ramthun para  

elaborar uma proposta de alteração do Regimento Interno do Conselho Superior, com o apoio da  

Diretoria de Gestão do Conhecimento, e apresentá-la na reunião do dia 04/07/2012. b) O Diretor de  

Ensino,  Paulo  Roberto  Wollinger,  apresentou  a  proposta  de  delegação ao  CEPE destacando que 

houve  várias  reuniões  com as  Câmaras  de  Ensino,  Pesquisa  e  Extensão  para  aprovar  os  novos 

procedimentos que serão adotados no IF-SC para a aprovação dos projetos pedagógicos dos cursos.  

Explicou que o que se pretende com os novos procedimentos é harmonizar a oferta educativa em todo 

o IF-SC. Relatou que a Câmara de Ensino fará a análise técnica do projeto e elaborará o parecer,  

submetendo-o ao CEPE para aprovação. Desta forma, todo o processo avaliativo do PPC, que trata 

das questões técnicas, assim como os casos de reestruturação, com alterações no projeto pedagógico 

que não afetam o perfil  do curso, seriam delegados ao CEPE e o Conselho Superior se ocupará  

apenas da autorização da oferta e, em qualquer tempo, poderá solicitar vistas ao processo do curso.  

Os conselheiros questionaram sobre a implementação do catálogo de cursos, o uso dos formulários 

eletrônicos para os PPC's, o período de transitoriedade, os critérios de avaliação e o percentual de  

tolerância da diferença entre os cursos devido as especificidades regionais. Paulo Roberto Wollinger 

informou que os referenciais para a avaliação serão os critérios do INEP e a PRE não fará uma  

padronização e sim a harmonização dos cursos, onde 70% do curso deve coincidir, pois são cursos de 

uma mesma linha de formação. O conselheiro Guerrando Palei Júnior relatou que essa harmonização 

trará benefícios tanto para o aluno, caso necessite solicitar a transferência para o mesmo curso em 

outra cidade, como para a instituição, a fim de evitar a evasão. Os conselheiros solicitaram alterar a  

expressão do período de 01 ano para 02 semestres. Encaminhamento: por consenso os conselheiros 

decidiram delegar competência ao CEPE para  aprovar o projeto pedagógico de cursos – PPC nos 

níveis Formação Inicial e Continuada – FIC, Técnico, Superior e Pós-graduação; autorizar a oferta de 

cursos de Formação Inicial e Continuada – FIC; autorizar  a ampliação ou redução da oferta de vagas 

dos  cursos;  autorizar  a  alteração  do  PPC  e  a  forma  de  oferta  (integrado,  concomitante  ou  

subsequente);  e autorizar a suspensão da oferta de cursos pelo período máximo de 02 semestres  
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letivos. Decidiram também que o Conselho Superior permanece com a competência exclusiva para a 

autorização da oferta de cursos Técnicos, de Graduação e de Pós-Graduação; a suspensão da oferta de  

cursos superior a 02 semestres letivos; e a extinção da oferta de cursos Técnicos, de Graduação e de 

Pós-Graduação.  7-  Aprovação  de  cursos  e  suspensão  da  oferta:  Paulo  Roberto  Wollinger 

apresentou o curso de Gastronomia do Campus Continente, destacando que é uma proposta de fusão 

de dois cursos  já existentes,  Técnico em  Serviços de Restaurante e Bar e  Técnico em Cozinha. 

Destacou também que, por ser um curso novo na Rede Federal,  foi enviado um ofício à SETEC 

solicitando a autorização para a oferta no campus em caráter experimental. Encaminhamento:  a) foi 

aprovado o Curso Técnico Concomitante e Subsequente em Gastronomia do Campus Florianópolis 

Continente  em  caráter  experimental;  b)  Em  função  dessa  aprovação,  foram  suspensos  por  03 

semestres o Curso Técnico Subsequente em Cozinha e o Curso Técnico Subsequente em Serviços de 

Restaurante  e  Bar  do  Campus  Florianópolis  Continente;  c)  Foram aprovados  o  Curso  Técnico 

Concomitante e Subsequente em Hospedagem do Campus Garopaba; o Curso Técnico Concomitante 

em Informática  do  Campus  Canoinhas;  e  o  Curso  de  Especialização  em  Educação  de  Surdos: 

aspectos  políticos,  culturais  e  pedagógicos,  do  Campus  Avançado  Palhoça  Bilíngue.  d)  As 

reestruturações dos demais cursos que constam no memorando 127/2012/PRE foram aprovadas, ad 

referendum do Conselho Superior, pelas Resoluções 14 e 15/2012, conforme acordado na reunião do 

dia 28/03/2012. 8- Planejamento 2012: Em razão do horário, o ponto foi novamente adiado para a 

próxima reunião. 9- Apreciação da minuta de resolução para uso do espaço físico e bens do IF-

SC: Por solicitação dos conselheiros representantes dos diretores gerais a minuta será apreciada na  

reunião do Colégio de Dirigentes, em razão dos diretores dos campi estarem diretamente envolvidos  

no tema do uso espaço físico e bens do IF-SC, e será apreciada pelo Conselho Superior na reunião do 

dia 04/07/2012.  Nada mais havendo a tratar, a Presidente do Conselho Superior, prof. Maria Clara 

Kaschny Schneider, declarou encerrada a reunião da qual eu, Adriana Braga Gomes, Secretária deste 

Conselho,  lavrei  a presente ata,  que dato e assino,  após assinada pela presidente e pelos demais 

membros presentes.

_______________________ 

MARIA CLARA KASCHNY SCHNEIDER
Presidente do Conselho Superior

______________________________
 ALBA TEREZINHA SCHLICHTING
Representante suplente da FAPESC

______________________________
 FABRÍCIO DE SOUZA ALBINO

 Representante da NCSTSC

______________________________
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 CESAR NORBERTO RIHL DE AZAMBUJA
Representante dos egressos

______________________________
WIDOMAR PEREIRA CARPES JÚNIOR
Representante suplente dos diretores gerais

______________________________
 ERCI SCHOENFELDER

Representante dos diretores gerais

____________________________
MARIA BERTÍLIA OSS GIACOMELLI
Representante dos diretores gerais

______________________________ 
 NICANOR CARDOSO

Representante dos diretores gerais

______________________________
CLODOALDO MACHADO
Representante dos docentes

______________________________
 MARCOS ARAQUEM SCOPEL

Representante dos docentes

______________________________
CLEVERSON TABAJARA VIANNA
Representante dos docentes

______________________________
 BERENICE DA SILVA JUNKES

Representante dos docentes

______________________________
APARECIDA ROCHA GONÇALVES
Representante dos técnicos administrativos

______________________________
 ANDRESSA BREGALDA

Representante dos técnicos administrativos

______________________________
LUIZ FERNANDO RAMOS COSTA
Representante dos técnicos administrativos

______________________________
 ELIANA CRISTINA BAR

Representante dos técnicos administrativos

______________________________
JOANA ALEXANDRINA
Representante dos discentes

______________________________
 EMANUEL LUIZ FLORES DA SILVA

Representante dos discentes

______________________________
FERNANDO TOPAL RAMTHUN
Representante dos discentes

______________________________
 GUERRANDO PALEI JUNIOR

Representante dos discentes

______________________________
ADRIANA BRAGA GOMES

Secretária do Conselho Superior
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