
Ata da 6ª reunião do Conselho Superior do Instituto Federal de Santa 1 

Catarina realizada no dia vinte e um de dezembro de dois mil e dez. 2 

 3 

Ao vigésimo primeiro dia do mês de dezembro de dois mil e dez, na Rua 14 de Julho, nº 650, Enseada 4 

dos Marinheiros - Coqueiros, em Florianópolis, Santa Catarina, reuniu-se no Campus Florianópolis - 5 

Continente, o Conselho Superior do Instituto Federal de Santa Catarina, sob a presidência da Magnífica 6 

Reitora Profª. Consuelo A. Sielski Santos. Estavam presentes os seguintes conselheiros: Tarcisio 7 

Schmidt, Anésio Schneider, Marcos Dorval Schmitz, Antonio Diomário de Queiroz, Miguel Pelandré 8 

Perez, Golberi de Salvador Ferreira, Zizimo Moreira Filho, Rogério Pereira, Sidélia Suzan Marques, 9 

Paulo Roberto de Oliveira Bonifácio, Daniela de Carvalho Carrelas, Carlos Ernani da Veiga, Thaynã 10 

Mariano Costa e Diego Trierweiler. Como convidados, compareceram a reunião: Jesué Graciliano da 11 

Silva, Nilva Schroeder e Silvana Ferreira e Silva. Pauta: 1. Aprovação da Ata da 5ª Reunião Ordinária 12 

realizada no dia 20 de Outubro de 2010; 2. Informes; 3. Homologação dos resultados da eleição para 13 

Diretor-Geral do Campus Florianópolis (10 minutos); 4. Aprovação do Planejamento 2011 (30 14 

minutos); 5. Aprovação do PAINT - Plano Anual da Auditoria Interna para 2011 (10 minutos); 6. 15 

Apreciação do calendário eleitoral do IF-SC para 2011 (10 minutos); 7. Aprovação dos cursos: a) 16 

Reestruturação do Curso Técnico de Hospedagem; b) Criação do Curso Técnico em Química; c) 17 

Reestruturação do Curso Superior de Tecnologia em Sistemas de Telecomunicações (30 minutos).  18 

Ordem do dia: Jesué Graciliano da Silva iniciou a reunião ao agradecer a presença de todos e em 19 

seguida apresentou a pauta da reunião. Em seguida, na presença e sob a presidência da Prof. Consuelo 20 

Sielski Santos deu-se sequência a reunião. 1. Aprovação da Ata da 5ª Reunião Ordinária realizada 21 

no dia 20 de Outubro de 2010; Aprovada por aclamação. 2. Informes; a) Consuelo Aparecida Sielski 22 

Santos informou que cinco campus do IFSC foram inaugurados no ultimo mês de novembro pelo 23 

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. E ainda, que outros dois serão inaugurados no 24 

próximo dia 27 também em Brasília; b) A Presidente do Conselho informou que na primeira semana de 25 

dezembro o IFSC recebeu a visita de dois canadenses, diretores da ACCC, que resultou no início da 26 

aplicação projeto Mulheres Mil no Sul do Brasil, provavelmente na cidade de Canoinhas. c) Jesué 27 

Graciliano da Silva informou que foi realizado no dia 06 de dezembro o 1º Seminário de Ética do IFSC, 28 

com participação de muitos servidores. d) O Prof. Diomário agradeceu a oportunidade de participar 29 

deste Conselho, ao informar que seu mandato junto a FAPESC encerra-se em dois dias, sendo que o 30 

próximo presidente deverá ser o novo representante da FAPESC muito bem. Por fim, parabenizou os 31 

trabalhos realizados pela Prof. Consuelo a frente do IFSC. 3. Homologação dos resultados da eleição 32 

para Diretor-Geral do Campus Florianópolis.  Fernanda e Segalin, participantes da Comissão 33 

Eleitoral começaram a apresentação ao fazer quatro destaques do processo eleitoral: a) falta de 34 



confiabilidade dos dados fornecidos pela própria instituição já que houve dificuldade na aquisição da 35 

relação dos alunos e dos servidores; b) todos os alunos dos cursos a distância serem diretamente ligados 36 

ao campus Florianópolis e ter havido baixa participação desses alunos no processo eleitoral; c)  falta de 37 

tempo para o processo eleitoral ser  iniciado e finalizado, pois foi aproximadamente 30 dias para tanto; 38 

d) sugerem que o Regimento Eleitoral tomado como base pelo Conselho Superior seja revisto. 39 

Informaram que a Chapa 1, composta pelos servidores Maurício Gariba e Marcelo Martins venceu as 40 

eleições com 45,45% dos votos válidos dos docentes; 81,38% dos votos válidos dos TAE´s e 56,97%  41 

dos votos discentes. Resultando em 61,27% dos votos válidos para a Chapa 1 e 38,73% destes para a 42 

Chapa 2, composta por Jorge Luiz Silva Hermenegildo e Helio Ormeu Ribeiro. Jesué Graciliano da 43 

Silva salientou que a eleição realmente foi um processo complicado, pois houve a participação de 44 

muitos alunos em EAD o que aconteceu pela primeira vez no IFSC. Mas, informou que no todo o 45 

processo foi exíguo. A Prof. Consuelo Aparecida Sielski Santos agradeceu muito a participação da 46 

comissão eleitoral e todo o trabalho desempenhado, e salientou que os alunos a distância tem o direito 47 

de voto e que a instituição deve garantir este direito, mesmo sabendo de todo o complicador no 48 

processo. O Prof. Carlos Ernani da Veiga informou que um problema sério foi da data da eleição não 49 

coincidir com a data das aulas nos pólos à distância. Para finalizar, a comissão agradeceu a 50 

oportunidade. Encaminhamento: Homologado o resultado da eleição do Campus Florianópolis para 51 

mandato 2011 - 2011. 4. Aprovação do Planejamento 2011. Silvana Ferreira e Silva apresentou a atual 52 

estrutura do IFSC e salientou que todos tiveram a possibilidade de participar do processo do 53 

planejamento 2011. Destacou que o Planejamento 2011 é um plano a ser trabalhado em médio e curto 54 

prazo, a ser executado pela Reitoria e todos os campi do IFSC. Mencionou que no planejamento 2011 55 

foram identificados oito focos a serem trabalhados e consolidados pela Instituição. Silvana Ferreira e 56 

Silva informou que a Diretoria de Gestão do Conhecimento está desenvolvendo um sistema de 57 

planejamento para todo seu acompanhamento. E por fim, apresentou fotos de alguns eventos realizados 58 

para o processo de conclusão do planejamento 2011, bem como, o sistema desenvolvido e a forma de 59 

sua utilização. E elogiou o processo do planejamento desenvolvido pelo Campus Araranguá e outros 60 

que se empenharam em sua organização. Consuelo Aparecida Sielski Santos destacou que o processo de 61 

planejamento realmente foi participativo e parabenizou o resultado, pois houve muitas melhorias no 62 

processo e no resultado. Encaminhamento: Aprovado por aclamação o PDI 2011. 5.  Aprovação do 63 

PAINT - Plano Anual da Auditoria Interna para 2011. Marcelo Aldair de Souza, auditor chefe da 64 

UNAI apresentou o Planejamento Anual da Auditoria Interna e as atividades a serem realizadas no ano 65 

de 2011. Destacou as áreas que serão enfatizadas e trabalhadas pela UNAI durante o ano de 2011. Entre 66 

elas, sugeriu que o IFSC tenha em sua estrutura uma auditoria regionalizada, com a contratação de mais 67 

três auditores, fora os auditores já lotados na Reitoria. Além da própria estrutura de pessoal, a UNAI 68 



pretende estruturar os procedimentos, bem como, sua sistematização. Por fim, agradeceu a oportunidade 69 

e ratificou a necessidade de reformulação da equipe. Consuelo Aparecida Sielski Santos salientou que a 70 

contratação de novos servidores depende de autorização do Ministério do Planejamento e da Educação 71 

com a vinda de códigos de vagas. Além disso, Marcelo Aldair de Souza informou que a capacitação dos 72 

servidores da auditoria é sugerida pela própria CGU. O Conselheiro Paulo Bonifácio sugeriu que o 73 

Colégio de Dirigentes defina a lotação dos auditores a serem contratados. Carlos Ernani da Veiga 74 

sugeriu a alteração dos procedimentos nos campi, no sentido de incluir a participação direta da equipe 75 

gestora, inclusive como acompanhamento do processo. Jesué Graciliano da Silva salientou que a 76 

auditoria interna do IFSC é um órgão de assessoramento e suporte do Conselho Superior. Marcelo 77 

Aldair de Souza salientou que todo o PAINT 2011 foi elaborado para ser executado por dois auditores, 78 

os que atualmente são lotados na UNAI.. Encaminhamento: Com o destaque do Prof. Paulo Bonifácio, 79 

referente ao Colégio de Dirigentes sugerir a lotação dos novos auditores, o PAINT 2011 foi 80 

devidamente aprovado. 6. Apreciação do calendário eleitoral do IFSC para 2011. A Prof. Consuelo 81 

Aparecida Sielski Santos informou que alguns questionamentos foram feitos a SETEC, de forma que a 82 

resposta está sendo aguardada e por isso algumas dúvidas não poderão ser sanadas na data de hoje. 83 

Porém devem ser sanadas até o mês de março. Jesué Graciliano da Silva iniciou ao apresentar toda a 84 

legislação pertinente para a realização das eleições e seus requisitos básicos. Neste sentido, apresentou 85 

aos Conselheiros questionamentos que surgiram em virtude de situações complicadoras e 86 

individualizadas de cada campus. Salientou que a eleição para os diretores-gerais e reitor deve acontecer 87 

simultaneamente. Enfatizou que na próxima reunião deste Conselho muitas decisões precisarão ser 88 

tomadas, tendo em vista que o processo eleitoral será complexo e deverá ser iniciado no máximo até o 89 

mês de maio de 2011. Assim, solicitou que todos os conselheiros tenham ciência sobre tudo que 90 

englobará o processo eleitoral. Consuelo Aparecida Sielski Santos sugeriu que no Campus Jaraguá do 91 

Sul e no Campus Avançado Geraldo Werninghauss, independente de em qual campus o servidor atue, 92 

que possa votar apenas em seu campus de lotação. E ainda, sugeriu que os conselheiros indiquem suas 93 

dúvidas para que as consultas sejam enviadas para a SETEC no momento adequado. Carlos Ernani da 94 

Veiga sugeriu que o processo eleitoral tenha início na segunda metade no primeiro semestre e ainda que 95 

o edital seja lançado em todos os campi que tenham servidores que cumpram os requisitos legais, 96 

mesmo com a possibilidade de não haver inscrições. Sidélia Susan sugeriu que haja uniformidade do 97 

processo e dos editais em todos os campi. E considera que a definição de poder haver votação no 98 

campus Jaraguá do Sul apenas dos servidores com lotação permanente pode causar maiores 99 

complicadores, já que muitos servidores ainda tem problemas de identidade. Consuelo Sielski Santos se 100 

comprometeu em encaminhar as respostas da SETEC assim que recebê-las. Jesué Graciliano da Silva 101 

sugeriu que nos campi de Joinville, Continente e Chapecó as eleições aconteçam no início do mês de 102 



março do ano de 2012, para que o mandato encerre com o próximo mandato do Reitor.  Golberi de 103 

Salvador Ferreira sugeriu que a legislação e os questionamentos que surgirem sejam encaminhados para 104 

parecer jurídico ou parecer da SETEC como já realizado. Encaminhamentos: Para a próxima reunião, 105 

deverá ser encaminhado ao Conselho Superior parecer jurídico sobre o tema, bem como as respostas 106 

enviadas pela SETEC. 7. Aprovação dos cursos: a) Reestruturação do Curso Técnico de 107 

Hospedagem; b) Criação do Curso Técnico em Química; c) Reestruturação do Curso Superior de 108 

Tecnologia em Sistemas de Telecomunicações. Nilva Schroeder apresentou as considerações 109 

necessárias sobre as reestruturações e sobre a criação do Curso Técnico em Química. Salientou que os 110 

três cursos foram aprovados pelo CEPE sem alterações. Encaminhamentos: Aprovados por aclamação. 111 


