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Aos quatro dias  do mês  de julho 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; Edna Corrêa Batistotti, representante da Secretaria de Educação do 

Estado de Santa Catarina – SED; Alessandra Tagliari Caetano da Silva, representante da Federação da 

Agricultura do Estado de Santa Catarina – FAESC; Fabrício de Souza Albino, representante da Nova 

Central Sindical de Santa Catarina – NCSTSC; Anna Júlia Rodrigues, representante da Central Única 

dos Trabalhadores do Estado de Santa Catarina – CUTSC; Dalton Luis Ventura, representante dos 

egressos do IF-SC; 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, 

justificou sua ausência em razão da greve;  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;  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; Rauzen Reis  Arruez de Araújo,  representante  suplente  dos  discentes 

justificou sua ausência. Como convidados estavam presentes: Andrei Zwetsch Cavalheiro, Pró-Reitor 

de Desenvolvimento Institucional; Dorival Menegaz Nandi, Coordenador dos Cursos de Graduação 

representando o Diretor de Desenvolvimento do Ensino; Luiz Henrique Castelan Carlson, Chefe do 

Departamento  de  Inovação  e  Assuntos  Internacionais.  A presidente,  prof.  Maria  Clara  Kaschny 

Schneider, iniciou a reunião cumprimentado os conselheiros presentes e informando que o Sinasefe 

solicitou de maneira informal que o Conselho Superior enviasse uma moção de apoio à greve ao  

MEC e ao MPOG. Foi solicitada também a exclusão de dois pontos da pauta da reunião: ponto  6- 
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Apreciação da minuta de resolução  que regulamenta as relações entre o IF-SC e as Fundações de 

Apoio credenciadas junto ao MEC e MCT e ponto  11-  Pronatec.  A conselheira Aparecida Rocha 

Gonçalves  esclareceu que o Comando de Greve já redigiu o documento e  os representantes  dos 

técnicos administrativos em educação - TAE's o trouxeram para apreciação. Esclareceu também que a 

solicitação para retirada dos pontos da pauta é em razão do tema Pronatec estar em discussão no  

movimento de greve a fim de trazer questões pontuais para o debate no Conselho Superior, e sobre a 

minuta de resolução das fundações, porque julgam que seria importante haver um maior debate sobre 

o tema antes da sua aprovação. Além disso, como representante dos TAE's solicitou que o ponto 10- 

Revisão  do  Regimento  Interno  do  Conselho  Superior  fosse  discutido  na  ordem do  ponto  6.  Os 

conselheiros decidiram pela apreciação do texto da moção, pela alteração da ordem do ponto 10 e por  

manter  os  demais  pontos.  A presidente,  prof.  Maria  Clara,  informou  que  o  CEPE  solicitou  a 

apreciação do relatório sobre a oferta de vagas em Telecomunicações antes de ser  submetido ao 

Conselho Superior e propôs a retirada do ponto. O conselheiro Emanuel Luiz Flores da Silva sugeriu 

que se formasse uma  comissão de relatoria para fazer a análise prévia do documento,  anterior à  

reunião ordinária do Conselho Superior  em 22/08/2012,  em razão do tempo necessário para sua  

aprovação e inclusão no edital de ingresso. O tema foi retirado da pauta e foi criada a comissão de 

relatoria com os conselheiros: Nicanor Cardoso, Eliana Cristina Bar e Emanuel Luiz Flores da Silva. 

Pauta:  1- Aprovação da ata da 2ª reunião ordinária em 16/05/2012; 2-  Informes; 3- Planejamento 

Institucional 2012;  4- Aprovação de cursos;  5- Cooperação Técnica; 6- Apreciação da minuta de 

resolução que regulamenta as relações entre o IF-SC e as Fundações de Apoio credenciadas junto ao 

MEC  e  MCT;  7-  Apreciação  do  Relatório  da  comissão  de  estudo  da  oferta  de  vagas  em 

Telecomunicações – Campus São José; 8-  Competências dos Colegiados; 9-  Agenda do Conselho 

Superior 2012; 10- Revisão do Regimento Interno do Conselho Superior; 11-  Pronatec.  Ordem do 

dia: 1- Aprovação da ata da 2ª reunião ordinária em 16/05/2012: não houve nenhum destaque e o 

documento foi aprovado. 2- Informes: A presidente, prof. Maria Clara, informou: a) Greve – A greve 

no IF-SC iniciou no dia 18/06 e na primeira semana 27% dos servidores, entre docentes e TAE's, 

aderiram ao movimento. Na semana seguinte houve mais adesão. A Reitoria manifestou em nota  

oficial  que  respeita  a  decisão  da  assembleia  e  o  posicionamento  de  cada  servidor,  e  que  atuará 

politicamente  junto  ao  MEC para  que  haja  avanço nas  negociações. Na  reunião  do  Colégio  de 

Dirigentes, realizada no dia 02/07, a orientação dada aos diretores foi de acompanhar o movimento e  

trabalhar de forma tranquila, mantendo um clima de cordialidade. A Reitoria encaminhou ofício ao  

Sinasefe  solicitando  a  manutenção  dos  serviços  essenciais  com a  definição  de  12  pontos  e  em 

resposta  o  sindicato  concordou  parcialmente  com apenas  04  pontos:  liquidações  e  pagamentos, 

comunicação institucional,  processos  de ingresso,  serviços  e sistemas de rede.  Foi  enviado novo 

ofício  justificando  a  necessidade  dos  serviços  essenciais  para  garantir  que  não  haja  perdas 

irreversíveis para a instituição, porém não houve resposta em relação ao novo documento. O Sinasefe 

se posicionou favorável à suspensão do calendário, entretanto se optou pela não suspensão por haver  
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uma paralisação parcial das atividades. Em relação às férias dos servidores, tema tratado na reunião  

do Colégio de Dirigentes, esclareceu-se que é a Administração Pública que tem prerrogativa para  

alterá-las no interesse da instituição, porém a Reitoria não fará essa alteração. Além disso, por uma 

razão técnica não há possibilidade de reprogramar as férias dos servidores por já estarmos no mês de 

usufruto.  Cabe  ao  sindicato  controlar  a  frequência  dos  servidores  no  movimento  grevista.  b) 

Expansão II – No dia 03/07 a Reitora e o Diretor de Expansão, Caio Monti, participaram de uma 

reunião com o Sinasefe onde foram apresentadas algumas questões sobre o processo de expansão do 

IF-SC, destacando que a gestão está trabalhando de forma intensa para consolidar os novos campi e 

concluir  os  projetos  já  iniciados.  c)  Matriz  CONIF –  na  semana  passada  foi  aprovada  a  matriz 

CONIF. As planilhas orçamentárias para 2013 foram enviadas aos diretores que estão trabalhando no 

seu detalhamento, fazendo a projeção com base no orçamento 2012. Já há a indicação de que alguns 

campi  terão  aumento  e  outros  diminuição  de  recursos,  em  função  de  critérios  previamente  

estabelecidos. Após a aprovação da LOA, serão feitos os devidos ajustes. d) Projeto de Lei 2134 – No 

dia 25/06 foi aprovada, e sancionada pela Presidente, a lei  12.677 que dispõe sobre a criação de 

cargos efetivos, cargos de direção e funções gratificadas no âmbito do Ministério da Educação. O 

CONIF está se organizando para propor os critérios para a distribuição de FG's e CD's dos Institutos 

Federais levando em conta o nº de campus e o nº de alunos. e) Concurso Público 2012 – A comissão 

do concurso está trabalhando e a projeção para o lançamento do edital é o final do mês de julho. Os 

novos cargos da lei 12.677 ainda não entrarão nesse concurso, serão usados apenas os cargos já  

existentes e com código de vaga disponíveis. Em razão da greve o prazo do edital poderá ser alterado,  

uma vez que a maioria dos servidores da DTIC aderiram ao movimento. f) Campus Tubarão – No dia 

18/06 ocorreu a audiência pública em Tubarão, com a participação da Reitora, da Pró-Reitora de  

Ensino, do Diretor de Expansão, além de outros servidores do IF-SC, de empresários, estudantes,  

líderes  comunitários  e  autoridades  do  município.  O  debate  foi  muito  positivo  e  aprovou-se  a 

indicação de 04 eixos tecnológicos,  entretanto a audiência pública não é o único instrumento de 

avaliação e de decisão. Serão considerados outros fatores na definição da oferta de cursos do novo  

campus. g)  Educação a Distância – O Departamento de EaD que pertence ao quadro da Reitoria 

funciona atualmente em um espaço cedido pelo Campus Florianópolis. Com a expansão da EaD, no 

dia 03/07 foi assinado o contrato de locação de um edifício situado na rua Duarte Schutel, que será 

usado para as novas instalações do Departamento e para a criação de um espaço destinado a reuniões,  

entre elas as do Colégio de Dirigentes e do Conselho Superior. No dia 29/06 aconteceu o Seminário 

de EaD no IF-SC e foram discutidos o modelo de EaD do IF-SC, a ampliação da oferta e a criação de 

novos polos. A Pró-Reitoria de Ensino está fazendo um estudo para a implantação de polos nos campi 

do IF-SC e para redirecionar a oferta dos cursos adequando-a à demanda da região.  3- Moção de 

apoio à Educação Pública Federal: a pedido dos representantes dos TAE's o ponto foi incluído na 

pauta. A conselheira Aparecida Rocha Gonçalves apresentou um histórico sobre as negociações com 

o Governo Federal e o não cumprimento dos acordos feitos em 2011. Esclareceu que por esse motivo, 
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entre outros, os servidores do IF-SC decidiram pela adesão ao movimento nacional de greve. Relatou 

que foi marcada uma reunião para o dia 02/07 a fim de tratar da carreira docente e em seguida 

cancelada  sem  nenhum  pronunciamento  do  Governo,  demonstrando  que  não  há  interesse  em 

negociar.  Os  servidores  em  greve  decidiram  por  solicitar  apoio  ao  movimento  e,  deste  modo,  

redigiram o documento que foi lido aos conselheiros. Encaminhamento: Após esclarecimentos feitos 

aos conselheiros, decidiu-se por pequenas alterações no texto que foi aprovado e será encaminhado 

ao MEC e MPOG, na forma de ofício da Reitoria. 4- Planejamento Institucional 2011-2012: Andrei 

Zwetsch Cavalheiro destacou que o planejamento foi aprovado em 2010 para o biênio 2011-2012 e o 

PDI foi aprovado para o período 2009-2013. No ano passado em razão das eleições para diretores em 

05 campi e para Reitor, além do período de transição da nova gestão optou-se por não fazer um novo 

planejamento  e  sim uma  revisão.  Após  o  encerramento  dessa  revisão,  iniciará  a  preparação  do 

planejamento para 2013 e do PDI 2014-2018. A elaboração do PDI deve iniciar em julho de 2012 e  

finalizar em julho de 2013 para ser aprovado pelo Conselho Superior. O Planejamento 2013 deve ser  

aprovado  em dezembro  de  2012.  Andrei  apresentou  um histórico  do  planejamento  no  IF-SC  e 

destacou que houve um avanço no processo de elaboração: antes o planejamento era pensado em cada 

pró-reitoria  e  agora  será  trabalhado de forma  conjunta  na Reitoria  e  haverá  também uma maior 

articulação entre os campi e a Reitoria. Destacou que a melhora está ocorrendo de forma gradual e, 

também,  que  esse  ano  foi  prevista  a  participação  dos  representantes  do  Conselho  Superior  no 

processo de elaboração do Planejamento 2013 e não apenas na sua aprovação. Como conclusão do 

processo de revisão, destacou-se a necessidade de capacitação em planejamento e o aprimoramento  

da  metodologia,  entre  outros  aspectos.  Por  fim relatou  que  o  cronograma  do  planejamento  está  

comprometido em função da greve, entretanto o processo será mantido com alterações na agenda de  

trabalho.  Os conselheiros  destacaram a importância de capacitar  os articuladores dos  campi para 

atuarem de forma integrada, a necessidade de uma orientação efetiva da Reitoria no planejamento do 

campus para haver integridade das ações ou projetos, e que deve haver um cuidado maior em relação 

aos prazos para executar as ações, hoje muito curtos. A presidente, prof. Maria Clara, relatou que os 

prazos exíguos são exigências da SETEC, mas argumentou que isso ocorre em função do número não 

adequado de servidores nessa Secretaria. Esclareceu que não se trata de falta de planejamento e sim 

falta de pessoal e que, apesar disso, a SETEC desenvolveu um sistema que será muito útil para a  

Rede de EPT. Encaminhamento: A proposta de participação de representantes do Conselho Superior 

na elaboração do Planejamento 2013  foi aceita e foram escolhidos os conselheiros César Norberto 

Rihl  de  Azambuja,  Cleverson  Tabajara  Vianna,  Andressa  Bregalda  e  Joana  Alexandrina  para 

participar da reunião ampliada do Colégio de Dirigentes. 5- Aprovação de cursos: Dorival Menegaz 

Nandi, apresentou o curso Técnico Integrado em Mecânica do Campus Itajaí, destacando que o curso 

é a única oferta na região, a cidade de Itajaí é o 2º polo de indústria naval no Brasil e o estudo da  

demanda identificou a falta de profissionais na área. Os conselheiros questionaram a obrigatoriedade 

do estágio curricular, o estudo da infraestrutura do campus e se o currículo do curso mantém uma  
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identidade  com os  demais  cursos  da  instituição.  O conselheiro  Widomar  Pereira  Carpes  Júnior, 

Diretor do Campus Itajaí, relatou que o campus cumpre os requisitos necessários para a oferta do 

curso e a obrigatoriedade do estágio foi justificada pelos professores. A presidente, prof. Maria Clara, 

destacou que a maioria dos cursos do IF-SC atualmente não têm estágio obrigatório e que seria  

interessante fazer uma reavaliação antes da sua aprovação.  Encaminhamento: Em razão de não 

haver urgência na aprovação da oferta do curso, os conselheiros decidiram pela não aprovação e pelo 

retorno ao CEPE para análise da obrigatoriedade do estágio. 6- Revisão do Regimento Interno do 

Conselho Superior:  O conselheiro Cleverson Tabajara Vianna apresentou as proposições do grupo 

de trabalho para a revisão do regimento e as principais sugestões foram explicitar itens sobre voto e  

quorum,  estabelecer  prazos  pertinentes,  expandir  a  forma  de  funcionamento  e  adotar  práticas  e  

tecnologias modernas. Destacou que a próxima ação proposta pelo GT é que os conselheiros analisem 

o documento disponível no fórum e façam suas próprias sugestões, enviando-as para o e-mail criado 

para  o  grupo.  Após  a  análise  das  sugestões  o  grupo trará  a  proposta  final  para  a  aprovação do 

regimento.  Os  conselheiros  concordaram com o  procedimento.  A presidente,  prof.  Maria  Clara, 

parabenizou o grupo pelo trabalho e destacou que os documentos legais do IF-SC têm a prerrogativa 

de explicitar o texto da norma legal, além disso sugeriu que o documento fosse submetido à análise 

jurídica  antes  de  sua  aprovação.  Encaminhamento:  As  sugestões  pontuais  para  alteração  do 

Regimento Interno do Conselho Superior serão enviadas ao e-mail do GT até o dia 24/07 e a proposta  

final será apreciada na reunião do dia 22/08. 7- Cooperação técnica: A presidente, prof. Maria Clara, 

relatou que atualmente o IF-SC não recebe servidores de outras instituições para prestar colaboração 

técnica devido à suspensão aprovada pela Resolução 06/2006 do Conselho Diretor do CEFET-SC, 

mas  pode liberar  os  seus  servidores,  embora não exista  uma regulamentação específica.  Relatou 

também que algumas instituições elaboraram sua própria regulamentação, baseada nos documentos 

legais e inclusive optaram por conceder a colaboração técnica antes de um processo de redistribuição, 

como forma de conhecer o profissional. A presidente apresentou a proposta de revogar a Resolução 

06//2006/CD e  delegar  competência  ao  Colegiado  de  Desenvolvimento  de  Pessoas  –  CDP para 

regulamentar o processo de colaboração técnica no IF-SC, tanto para receber como para liberar os  

servidores,  elaborar  a  resolução  e  aprová-la.  O  conselheiro  Nicanor  Cardoso  questionou  qual  

procedimento seria adotado durante o período em que o CDP estivesse elaborando a regulamentação, 

caso a resolução fosse revogada, e sugeriu que se fizesse uma instrução normativa definindo o fluxo 

do  processo.  Encaminhamento:  Os  conselheiros  decidiram revogar  a  Resolução 06//2006/CD e 

delegar competência ao CDP para elaborar a resolução do processo de colaboração técnica e aprová-

la. O prazo para execução da atividade será de 90 dias. Decidiram também sugerir à Reitora que  

publique uma instrução normativa para formalizar os trâmites da colaboração técnica até que seja 

aprovada a resolução do CDP. 8- Apreciação da minuta de resolução que regulamenta as relações 

entre o IF-SC e as Fundações de Apoio credenciadas junto ao MEC e MCT: A presidente, prof. 

Maria Clara, informou que antes da apresentação da minuta gostaria de expor a situação atual em 
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relação às fundações. Destacou que alguns projetos de pesquisas não podem ser desenvolvidos no IF-

SC  devido  à  dificuldade  de  operacionalizar,  já  que  a  instituição  não  pode  receber  recursos 

diretamente  da iniciativa  privada ou de outras  entidades  para aplicar em pesquisa,  por restrições 

legais e administrativas. Relatou que o que se pretende com a resolução não é investir em fundações,  

nem criar uma fundação para o IF-SC, mas sim regulamentar com critérios específicos para poder 

firmar convênios com fundações já existentes, como a da UFSC por exemplo, e receber recursos  

externos para projetos de pesquisa e extensão. Os conselheiros questionaram a urgência na aprovação  

do projeto e solicitaram que o ponto fosse adiado para a próxima reunião ou que se agendasse uma 

reunião extraordinária para tratar esse tema e os demais pontos que não foram apreciados em razão 

do tempo. Houve um debate sobre a possibilidade de apresentar o tema e não submetê-lo à aprovação 

e por fim a presidente sugeriu agendar uma reunião extraordinária para o dia 1º /08 para que os  

conselheiros tivessem mais  tempo para  apropriar-se  do tema.  Encaminhamento:  os conselheiros 

decidiram  pelo  adiamento  desse  e  dos  demais  pontos  em  pauta  e  pela  apreciação  em  reunião  

extraordinária.  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

 
______________________________
FRANCISCO JOSÉ MONTÓRIO SOBRAL
Representante suplente do MEC

______________________________
EDNA CORRÊA BATISTOTTI

Representante da SED

_______________________________
 ALESSANDRA TAGLIARI CAETANO DA SILVA
Representante da FAESC

______________________________
ANNA JULIA RODRIGUES

Representante da CUT SC

______________________________
 FABRÍCIO DE SOUZA ALBINO

 Representante da NCSTSC

______________________________
 CESAR NORBERTO RIHL DE AZAMBUJA
Representante dos egressos

______________________________
 DALTON LUIS VENTURA

 Representante dos egressos

______________________________
WIDOMAR PEREIRA CARPES JÚNIOR
Representante suplente dos diretores gerais

______________________________
 ERCI SCHOENFELDER

Representante dos diretores gerais
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____________________________
MARIA BERTÍLIA OSS GIACOMELLI
Representante dos diretores gerais

______________________________ 
 NICANOR CARDOSO

Representante dos diretores gerais

______________________________
 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
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