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Aos dezessete dias do mês de outubro 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,  (ausente);  Sérgio  Luiz  Gargioni,  representante  suplente  da 

Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação de Santa Catarina – FAPESC, (justificou sua ausência);  

Antônio José Carradore; representante da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina – 

FIESC, (justificou sua ausência); 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, (justificou sua  

ausência); Nicanor Cardoso, representante dos diretores gerais; Clodoaldo Machado, representante  

dos  docentes,  (justificou  sua  ausência);  Marcos  Araquem  Scopel,  representante  dos  docentes;  

Cleverson  Tabajara  Vianna,  representante  dos  docentes;  Rafael  Nilson  Rodrigues,  representante  

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

Andressa  Bregalda,  representante  dos  técnicos  administrativos;  Cedenir  Buzanelo  Spillere, 

representante  dos  técnicos  administrativos,  (justificou  sua  ausência);  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 Júnior, representante dos discentes. Como convidados estavam presentes: 

Andrei Zwetsch Cavalheiro, Pró-Reitor de Desenvolvimento Institucional – PRDI; Elisa Flemming 

Luz, Pró-Reitora de Administração; Emerson Ribeiro de Mello, Diretor de Tecnologia da Informação 

e da Comunicação; e Pricila Serpa Oliveira Thiesen, Assessora Técnica da Reitoria. A presidente, 

prof. Maria Clara Kaschny Schneider, iniciou a reunião cumprimentado os conselheiros presentes.  
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Pauta: 1- Aprovação da ata de 17/10/2012; 2- Informes; 3- Comitê de Tecnologia da Informação; 4- 

Planejamento 2013;  5-  Reestruturação  do Colegiado de Desenvolvimento  de Pessoas  – CDP;  6- 

Análise técnica da minuta do Regimento Interno do Conselho Superior; 7- Extinção de curso; 8-  

Orçamento: diretrizes orçamentárias. Ordem do dia: 1- Aprovação da ata da 5ª reunião ordinária 

em 17/10/2012: A ata foi aprovada e assinada pelos conselheiros. 2- Informes:  A presidente, prof. 

Maria Clara, fez a leitura das justificativas dos conselheiros ausentes e informou: a) o conselheiro 

Luiz Fernando Ramos Costa solicitou seu desligamento do Conselho Superior, por motivos pessoais 

relacionados a atividades profissionais fora da instituição. Com a saída do conselheiro, a titularidade 

da representação será completada com o conselheiro suplente Cedenir Buzanelo Spillere e, após essa 

alteração, será necessário que o Conselho Superior tome decisões em relação à falta de suplência dos 

representantes  dos  servidores  técnicos  administrativos.  b)  Durante  essa  semana  o  IF-SC  está 

promovendo  a  Semana  Nacional  de  Ciência  e  Tecnologia  -  SNCT.  Na  segunda  feira  a  Reitora 

participou da abertura do evento do Campus Florianópolis Continente e no dia 17/10 pela manhã  

participou da abertura do evento no Campus Florianópolis. A SNCT ocorre no mês de outubro nas  

instituições federais de ensino de todo o Brasil e é um momento importante em que as instituições  

abrem as portas oferecendo várias atividades, como palestras e visitas aos laboratórios do campus, e é  

uma  oportunidade  do  IF-SC  se  tornar  mais  conhecido  para  o  público  externo.  No  dia  19/10 

acontecerá a comemoração do 6º aniversário do Campus Florianópolis Continente e os conselheiros 

foram convidados  a  participar.  c)  O  Fórum Mundial  de  Educação  2012  promovido  pelo  IF-SC 

recebeu o prêmio de evento turístico destaque do ano e a entrega da premiação será no dia 30/10. d) 

Foi publicada a lei 12.711/2012  que dispõe sobre o ingresso nas instituições federais de ensino e 

regulamentada no dia 15/10. O Procurador recebeu um ofício determinando a obrigatoriedade do  

cumprimento  da  lei.  O  Departamento  de  Ingresso  suspendeu  temporariamente  as  inscrições  do 

processo seletivo do ingresso 2013/1 para fazer as readequações no edital e no sistema. A previsão é  

reiniciar o processo no dia 22/10. Outras instituições federais também suspenderam as inscrições e 

algumas inclusive alteraram a data das provas. O IF-SC manterá as datas das provas nos dias 25/11 e  

09/12. Os candidatos que já realizaram a inscrição serão chamados para fazer a opção pelas cotas. e) 

A REDITEC é uma reunião dos diretores dos campi de todo o país. A edição de 2012 acontecerá na 

semana de 22 a 26/10 em Petrolina, juntamente com a reunião do CONIF. Esse evento é um momento 

para discutir e fortalecer a Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica. f) No dia 17/09 foi 

publicado o decreto que regulamenta a progressão docente e o tema será discutido no Fórum de 

Gestão  de  Pessoas  –  FORGEP.  A conselheira  Aparecida  Rocha  Gonçalves  informou  que  está 

acontecendo uma consulta via internet para os servidores opinarem sobre a  institucionalização da 

Educação  a  Distância  –  EaD  no  IF-SC.  Ressaltou  a  necessidade  de  se  fazer  um  debate  mais 

esclarecedor, um seminário institucional. A proposta é a criação de um Campus EaD, porém não se 

conhecem os modelos. Na pesquisa não ficam claros os procedimentos de decisão e quais os trâmites 

posteriores. A presidente, prof. Maria Clara, esclareceu que em junho aconteceu um seminário sobre a 
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EaD e foram discutidas as propostas. Destacou que não é um campus como os que existem, que  

estaria vinculado diretamente à Reitoria e aos demais campi para dar apoio, fomentar e disseminar a 

EaD no  IF-SC.  Para  a  EaD se  desenvolver  precisa  a  garantia  de  infraestrutura  e  destinação  de 

recursos. Caso a opção seja a criação do campus, a SETEC dará suporte para a sua implantação, tanto 

de pessoal como de recursos financeiros. A Presidente informou que encaminhará a PRE a solicitação  

do seminário de EaD.  O conselheiro Cleverson Tabajara  Vianna informou a troca de direção do 

Campus Gaspar, ressaltou o desafio que é a criação da identidade institucional e também 02 temas 

que são recorrentes  no campus:  a  Resolução 13/2008 e  a  EaD.  A  presidente,  prof.  Maria  Clara, 

informou que havia a previsão para tratar da Resolução 13/2008 na reunião de novembro, entretanto 

em função da greve não foi iniciada a discussão. Ressaltou que neste momento está acontecendo a  

elaboração do Planejamento,  que a  discussão do Regimento Didático Pedagógico é prioridade,  e  

destacou que  não  se  tem clareza  nos  campi da  aplicação  da  Resolução 13,  falta  mais  debate  e 

esclarecimentos para entendimento geral. A Presidente reiterou a troca de gestão do Campus Gaspar  

com a saída do Diretor Geral e da Chefe de Ensino. Relatou que neste momento não é possível um 

processo de escolha para diretor, pois os servidores do campus ainda não cumprem os pré-requisitos e 

destacou que a transição da gestão será acompanhada pela Pró-Reitora de Ensino. Por fim informou 

que o Campus Jaraguá do Sul – Geraldo Werninghaus também está em processo de transição, mas 

com uma realidade diferente: existem no campus professores que cumprem os pré-requisitos para 

escolha de novo diretor,  mas o campus não atende o requisito do Decreto que é ter  05 anos de  

funcionamento.  Após  os  informes,  a  Presidente  solicitou  a  alteração  da  pauta  e  os  conselheiros  

concordaram. 3-  Reestruturação  do  Colegiado  de  Desenvolvimento  de  Pessoas  –  CDP:  A 

presidente, prof. Maria Clara, informou que a proposta de reestruturação do CDP já estava sendo 

elaborada pelo Colegiado e a publicação do decreto da progressão docente reforça essa necessidade. 

Pela nova proposta a Comissão Permanente de Pessoal Docente – CPPD, que hoje é responsável 

apenas pela atividade operacional de análise dos processos, passará a fazer parte do CDP para realizar 

um trabalho mais intenso, e a Comissão Interna de Supervisão - CIS que está composta por portaria,  

mas  no momento não está atuando,  também será integrada ao Colegiado para que as  comissões  

estejam fortalecidas  e  mais  atuantes  na  instituição.  Tendo  em vista  a  publicação  do  Decreto  nº  

7.806/2012 que regulamenta a progressão docente e determina que os processos sejam apreciados  

pela CPPD e deliberados pela Presidente do Conselho Superior e, considerando que é o CDP que 

atualmente analisa os processos docentes, é necessária a delegação do Conselho Superior ao CDP. 

Ressalta-se que o Conselho Superior já delega competência ao CDP para decidir sobre questões de 

gestão de pessoas e a proposta de alteração da composição do CDP é uma solicitação dos próprios  

membros.  A  conselheira  Aparecida  Rocha  Gonçalves  informou  que  a  proposta  traz  a  alteração 

pontual do Regimento Geral do IF-SC e destacou que não se sente à vontade em aprovar a alteração, 

uma vez que não houve uma discussão prévia na comunidade acadêmica. A presidente, prof. Maria 

Clara, esclareceu que com relação ao Regimento já será necessário alterar para atender o decreto e a 
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alteração refere-se a questões operacionais para o bom funcionamento da instituição. Destacou que na  

reunião do dia 19/09, foi constituído o grupo de trabalho do Conselho Superior que ficará responsável 

pelo estudo preliminar de revisão do Regimento Geral.  Além da reestruturação do CDP, o CEPE 

também solicitará a sua reestruturação para se adequar às novas demandas do IF-SC. Essas alterações  

foram propostas neste momento porque os colegiados deverão iniciar um processo de renovação por 

meio de eleição. A Presidente explicou que no ano passado foi aprovado o novo Regimento Interno  

da CPPD, por meio da Resolução nº 84/2011, que deverá vigorar a partir da nova configuração da 

comissão. O conselheiro Emanuel Luiz Flores da Silva argumentou que, segundo o seu entendimento, 

existe a necessidade de delegar competência aos órgãos colegiados, CEPE e CDP, para tratar das 

questões  operacionais  e  não  trazer  essas  demandas  para  o  Conselho  Superior.  A Pró-Reitora  de 

Administração,  prof.  Elisa,  ressaltou  que  a  lei  de  criação  dos  institutos  prevê  a  existência  do 

Conselho Superior e do Colégio de Dirigentes e o Regimento Geral do IF-SC constituiu os órgãos 

colegiados de apoio, o CEPE para o ensino e o CDP para as questões administrativas de pessoal.  

Antes da publicação do decreto já havia uma defasagem no CDP e já estava sendo feito um estudo 

para as alterações. A proposta de reestruturação propõe incorporar a CPPD e a CIS ao CDP  para 

trabalhar de forma conceitual e institucional, de forma que as novas resoluções tratem do servidor do 

IF-SC e não do servidor técnico e do servidor docente. Foi apresentada a proposta de prorrogar o 

mandato  atual  da  CPPD,  delegar  competência  à  Presidente  do  CDP e  aguardar  a  proposta  da  

comissão para alteração do Regimento Geral. Encaminhamento: A Presidente retirou a proposta de 

reestruturação  do  CDP para  que  se  faça  uma  discussão  mais  intensa  e  decidiu-se:  a)  delegar  

competência à Presidente do CDP para deliberar nos termos do Decreto nº 7.806/2012; b) prorrogar o 

mandato  dos  membros  do  CDP e  da  CPPD  até  março  de  2013;  c)  encaminhar  o  processo  de 

recomposição  da  CIS;  d)  adequar  a  Resolução  nº  84/2011  à  nova  realidade;  e  e)  designar  o  

conselheiro Nicanor Cardoso para participar das discussões  de reestruturação do CDP, juntamente 

com seus membros.  4-  Comitê de Tecnologia da Informação - CTI: O  Diretor de Tecnologia da 

Informação e da Comunicação, prof.  Emerson Ribeiro de Mello, informou que o Comitê de TI  foi 

criado  por  determinação  do  Ministério  do  Planejamento,  Orçamento  e  Gestão  -  MPOG  e  está  

subordinado à Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação - SLTI. Seguindo a recomendação 

do  Sistema  de  Administração  dos  Recursos  de  Informação  e  Informática  –  Sisp,  o  Comitê  é 

constituído  pelo  Pró-Reitor  de  Desenvolvimento  Institucional,  representando  a  gestão,  pelos 

Diretores Sistêmicos, representando as áreas de negócios e por 02 servidores da área de TI, de acordo 

com a Portaria nº 403/2012 do IF-SC. Destacou que o Comitê tem natureza consultiva no âmbito da  

gestão e deliberativa no âmbito da TI, com o objetivo de determinar as prioridades de investimentos 

em TI, alinhado com as estratégias e  negócios da instituição. O CTI discutirá as necessidades e as 

prioridades da instituição por meio de grupos de trabalhos com objetivos específicos para deliberar 

sobre políticas,  diretrizes,  planejamento e ações relativas à TI.  O conselheiro  Cleverson Tabajara 

Vianna destacou a preocupação de que todas as áreas estejam bem representadas no Comitê. O Pró-
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Reitor  de  Desenvolvimento  Institucional,  prof.  Andrei,  ressaltou  que  a  constituição  do  CTI  foi 

discutida no fórum de TI e no Colégio de Dirigentes e que os diretores representam todas as áreas da  

instituição. Os conselheiros argumentaram que, por se tratar de questões estratégicas da instituição, o 

Conselho  Superior  deve  poder  opinar  sobre  a  constituição  do  CTI.  Encaminhamento:  Os 

conselheiros  solicitaram  a  alteração  do  artigo  4º  do  Regimento  do  Comitê  de  Tecnologia  da 

Informação, para incluir a expressão “ou por decisão do Conselho Superior, em qualquer tempo.” 5- 

Orçamento - diretrizes orçamentárias: A presidente, prof. Maria Clara, destacou que na reunião 

anterior  foram escolhidos  os  conselheiros  para  participar  do  grupo de  trabalho  que  elaborará  as 

diretrizes orçamentárias e que o tema foi levado para debate no Colégio de Dirigentes e na reunião  

dos  gestores.  Nessas  reuniões  foram destacadas  as  competências  de  cada  órgão  e,  conforme  o  

Estatuto e o Regimento Geral,  cabe ao Colégio de Dirigentes  juntamente  com a Pró-Reitoria  de 

Administração elaborar  as  diretrizes  e  cabe ao Conselho Superior  homologá-las.  Dessa forma,  a  

proposta  é  criar  uma  dinâmica  e  metodologia  diferenciada  para  o  grupo  de  trabalho  com 

representantes do Conselho Superior, do Colégio de Dirigentes e da Pró-Reitoria de Administração. O 

trabalho do GT é estabelecer diretrizes orçamentárias para resolver questões no âmbito institucional e 

ter critérios para o uso dos recursos entre os campi, para o destino da sobra orçamentária e para as 

necessidades  prioritárias  e  as  ações  que  serão  desenvolvidas.  A realocação  dos  recursos  está  

acontecendo de  modo  operacional  e  o  que  se  pretende  é  estabelecer  as  diretrizes  institucionais.  

Encaminhamento: Os conselheiros decidiram retirar os membros suplentes do GT e sugeriram os 

nomes dos servidores Maurício Gariba Júnior, Nelda Plentz de Oliveira e Andrei Zwetsch Cavalheiro 

para a nova composição. O GT será composto pela  Pró-Reitora de Administração, Elisa  Flemming 

Luz; o Diretor de Administração, Érico de Ávila Madruga; o Chefe do Departamento de Orçamentos 

e Finanças,  Alexandre Motta; os conselheiros  Maria Bertília Oss Giacomelli,  Cleverson Tabajara 

Vianna, Andressa Bregalda e  Joana Alexandrina; e os  representantes do Colégio de Dirigentes.  6- 

Planejamento 2013:  O Pró-Reitor de  Desenvolvimento Institucional, Andrei Zwetsch Cavalheiro, 

informou que  o  Seminário  do  Planejamento  2013-2014 aconteceu nos dias  26 e  27/09  e  teve  a 

participação  dos  diretores  gerais,  dos  chefes  de  departamento,  dos  diretores  sistêmicos,  dos 

articuladores do Planejamento e de  03 conselheiros. No seminário foram criados 18 macroprojetos 

institucionais baseados nos documentos norteadores, o Plano Plurianual - PPA, o Termo de Acordo de 

Metas e o Plano de Gestão da Reitora. Na próxima etapa, os  campi e as Pró-Reitorias vão criar os 

seus projetos a partir dos objetivos específicos dos macroprojetos. O prof. Andrei destacou que essa é 

a primeira vez que se elabora o Planejamento da instituição, antes se fazia o planejamento dos campi 

e da Reitoria e, nesse ano, o seminário teve como objetivo envolver os gestores dos campi e fortalecer 

o  caráter  institucional.  A agenda  das  atividades  foi  revisada  e  a  finalização  está  prevista  para 

31/12/12. A proposta inicial era aprovar o Planejamento na reunião do dia 05/12, mas o Colégio de 

Dirigentes  propôs  uma  nova  agenda,  solicitando  um prazo  maior  para  a  atividade  no  campus. 

Destacou também a participação dos conselheiros no seminário e solicitou que  relatassem as suas 
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impressões.  Os  conselheiros  destacaram  a  organização  do  evento,  a  metodologia  utilizada,  as 

orientações da equipe para o entendimento do planejamento no âmbito institucional,  a integração  

entre os servidores e a participação efetiva de todas as áreas. A conselheira Joana Alexandrina relatou  

que foi uma experiência inédita e estava contente por participar contribuindo com a sua visão de  

aluna da instituição.  Relatou também que contou aos  colegas  que ficaram entusiasmados  com a 

atividade. A presidente, prof. Maria Clara, destacou que a instituição está no caminho certo. Explicou 

que com um planejamento efetivo é  possível  prever se o orçamento é adequado e se  necessário  

solicitar  mais  recursos para  desenvolver os projetos.  Ressaltou que o processo de elaboração do  

planejamento está sendo realizado de forma ampla, participativa e democrática e que a agenda foi  

revisada  para  propiciar  melhores  condições  para  todos  desenvolverem  as  atividades.  

Encaminhamento: Os conselheiros decidiram adiar a aprovação do Planejamento para a primeira 

reunião em fevereiro de 2013. 7- Extinção de curso: A presidente, prof. Maria Clara, informou que o 

CEPE encaminhou a solicitação de extinção do curso Técnico Concomitante de Vestuário do Campus 

Gaspar. De acordo com o documento do campus, em 2011 foi criado o curso Técnico em Modelagem 

do  Vestuário  com  o  objetivo  de  substituir  o  curso  de  Vestuário,  conforme  as  justificativas  

apresentadas.  Os conselheiros questionaram se o curso de Modelagem está previsto no Catálogo 

Nacional  de Cursos  e solicitaram que o CEPE verifique se  os  cursos  oferecidos no IF-SC estão  

adequados ao Catálogo. A Presidente informou que o CEPE está fazendo esse trabalho de verificação 

e adequação dos cursos. Encaminhamento: Os conselheiros aprovaram a extinção do curso Técnico 

Concomitante  de  Vestuário  do  Campus  Gaspar. 8-  Análise  técnica  da  minuta do  Regimento 

Interno do Conselho Superior: A Assessora Técnica da Reitoria, Pricila Serpa Oliveira Thiesen, 

apresentou a análise técnica da minuta do Regimento Interno do Conselho Superior, destacando que 

foi baseada nos documentos da instituição: o Estatuto e o Regimento Geral do IF-SC.  Ressaltou que  

o objetivo do regimento é dispor como será o funcionamento do colegiado, deste modo quando há a 

citação do dispositivo de uma norma, é necessário transcrevê-la tal e qual a redação do documento 

original.  Explicou  que  uma  das  alterações  propostas  contraria  o  Estatuto  e  que  não  devem ser 

utilizados exemplos  entre  parênteses.  Após  as  sugestões  de  alteração  da  minuta,  destacou que  é 

necessária  uma  revisão  ortográfica  e  gramatical,  antes  de  submeter  o  documento  ao  parecer  do 

procurador.  Encaminhamento: Os  conselheiros  concordaram  com  as  sugestões  propostas  e  o 

documento irá para análise jurídica do procurador para posterior apreciação do Conselho. 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
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_____________________________
FRANCISCO JOSÉ MONTÓRIO SOBRAL
Representante suplente do MEC

______________________(ausente)
EDNA CÔRREA BATISTOTTI
Representante suplente da SED

(justificou a ausência)_____________
 SÉRGIO LUIZ GARGIONI
Representante da FAPESC

____________(justificou a ausência)
ANTÔNIO JOSÉ CARRADORE

Representante da FIESC

______________________________
 ALESSANDRA TAGLIARI CAETANO DA SILVA
Representante da FAESC

______________________________
ANA JÚLIA RODRIGUES
Representante da CUT SC

______________________________
 FABRÍCIO DE SOUZA ALBINO
Representante da NCSTSC

______________________________
 DALTON LUIS VENTURA

 Representante dos egressos

______________________________
 CESAR NORBERTO RIHL DE AZAMBUJA
Representante dos egressos

______________________________
WIDOMAR PEREIRA CARPES JÚNIOR
Representante suplente dos diretores gerais

______________________________
 ERCI SCHOENFELDER
Representante dos diretores gerais

____________(justificou a ausência)
MARIA BERTÍLIA OSS GIACOMELLI

Representante dos diretores gerais

______________________________ 
 NICANOR CARDOSO
Representante dos diretores gerais

____________(justificou a ausência)
CLODOALDO MACHADO

Representante dos docentes

______________________________
 MARCOS ARAQUEM SCOPEL
Representante dos docentes

______________________________
CLEVERSON TABAJARA VIANNA

Representante dos docentes

______________________________
 RAFAEL NILSON RODRIGUES
Representante suplente dos docentes

______________________________
APARECIDA ROCHA GONÇALVES

Representante dos técnicos administrativos

______________________________
 ANDRESSA BREGALDA
Representante dos técnicos administrativos

____________(justificou a ausência)
CEDENIR BUZANELO SPILLERE

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
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______________________________
 GUERRANDO PALEI JUNIOR
Representante dos discentes

______________________________
ADRIANA BRAGA GOMES

Secretária do Conselho Superior
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