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ATA DA REUNIÃO DO COLÉGIO DE DIRIGENTES REALIZADA NO DIA 1 

PRIMEIRO DE JUNHO DE MIL E NOVE NO CAMPUS SÃO JOSÉ. Presentes: Andrei 2 

Zwetsch Cavalheiro, Carlos Ernani da Veiga, Daniela Carvalho Carrelas, Jesué Graciliano da 3 

Silva, Jorge Luiz Pereira, Juarez Pontes, Marcelo Carlos da Silva, Maria Clara Kaschny 4 

Schneider, Nilva Schroeder, Paulo R. O. Bonifácio, Rosangela M. Casarotto e Rosemary M. 5 

Reis. A reunião foi presidida pela Reitora Consuelo Aparecida Sielski Santos. Pauta: 1) 6 

Apresentação da proposta de criação do Núcleo de Estudo e Observação Astronômica José 7 

Brazilício de Souza; 2) apresentação do modelo de avaliação de desempenho para os técnicos 8 

administrativos; 3) semana nacional de ciência e tecnologia; 4) PDI; 5) Calendário 2010; 6) 9 

Informes. PAUTA . 1) Apresentação da proposta de criação do Núcleo de Estudo e 10 

Observação Astronômica José Brazilício de Souza. O professor Marcos Neves e a professora 11 

Angelita Pereira fizeram a apresentação do projeto e enfatizaram sua metodologia que acontece 12 

mediante três processos: a) a participação em eventos, b) o desenvolvimento de programas de 13 

observação, c) o programa de ensino em astronomia. Neste sentido, propuseram que a adesão 14 

para a participação do Núcleo seja voluntária e ainda que o Núcleo esteja vinculado diretamente 15 

ao IF-SC, por meio da Pró-Reitoria de Ensino. A Reitora sugeriu que o grupo realize um grande 16 

evento em astronomia para a divulgação do Núcleo de Estudo e Observação Astronômica José 17 

Brazilício de Souza. Nilva parabenizou o grupo, porém ponderou que ele deve ser vinculado a 18 

Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. Jesué sugeriu que inicialmente o Núcleo seja 19 

vinculado a um dos campi, para posteriormente se analisar a necessidade de torná-lo 20 

Institucional. Carlos Ernani sugeriu que a equipe agendasse reunião com a Direção Geral do 21 

Campus Florianópolis para os devidos encaminhamentos. Encaminhamento: Jesué irá 22 

encaminhar o projeto para os campi para verificação do interesse geral, não havendo 23 

demonstração de interesse, o projeto deverá ser aprovado no Colegiado do Campus 24 

Florianópolis. 2) Apresentação do modelo de avaliação de desempenho para os técnicos 25 

administrativos. As psicólogas Luciana e Letícia apresentaram o programa de avaliação de 26 

desempenho a ser aplicado com os técnicos administrativos efetivos, com o intuito de focar o 27 

desenvolvimento formativo da Instituição e de seus servidores. Salientaram que a cultura de 28 
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avaliação punitiva ou compensatória deve ser desfeita perante os servidores e para tanto o 29 

Decreto número 5.707 de 2006 deve ser cumprido, já que institui políticas de desenvolvimento 30 

pessoal com a obrigatoriedade da avaliação de desempenho. Nilva Schroeder esclareceu que o 31 

programa de avaliação informatizada está pronto para ser aplicado, mas precisa ser adaptado a 32 

esta avaliação especificamente. Encaminhamento: Rosangela M. Cazarotto concedeu o prazo de 33 

sete dias para a finalização do plano de avaliação de desempenho, bem como, para a definição 34 

dos procedimentos e do fluxo a ser utilizado e assim encaminhá-lo ao Colegiado de Recursos 35 

Humanos em reunião extraordinária a se realizar em quinze dias. 3) Semana Nacional de 36 

Ciência e Tecnologia. Marcelo Carlos da Silva apresentou o projeto preliminar da IV Semana 37 

Nacional de Ciência e Tecnologia, que será realizada nos dias catorze, quinze e dezesseis de 38 

outubro de dois mil e nove. Ressaltou que o tema do evento é “Cem anos da Rede Federal 39 

Profissional e Tecnológica” e solicitou que os campi realizem a atividade em local externo ao 40 

Campus, porém esclareceu que esta decisão deve ser tomada pela gestão dos Campi em 41 

coerência com sua realidade. Juarez Pontes ponderou que na data prevista para a realização do 42 

evento, acontece na cidade de Chapecó a EFAPI, feira que acabaria tirando o foco da Semana 43 

Nacional de Ciência e Tecnologia. Marcelo Carlos da Silva sugeriu que o evento seja realizado 44 

pelo Campus Chapecó simultaneamente com a comemoração dos cem anos da Rede Federal 45 

Profissional e Tecnológica no mês de setembro. 4) PDI. Jesué Graciliano da Silva afirmou que o 46 

PDI está passando pela revisão final e será analisado pelo Conselho Superior no dia dezessete de 47 

junho de dois mil e nove. Nilva ponderou que se houver necessidade de adequação, os Campi 48 

podem enviá-las até dia cinco de junho de dois mil e nove. 5) Calendário 2010. Consuelo 49 

Aparecida Sielski Santos ponderou que este tema de pauta deve ser transferido para a próxima 50 

reunião do Colégio de Dirigentes, tempo em que os membros deverão trazer sugestões para as 51 

adequações do calendário acadêmico de dois mil e dez e também possíveis alterações para o 52 

calendário de dois mil e nove. 6) Informes. Consuelo Aparecida Sielski Santos informou que no 53 

dia dois de junho de dois mil e nove o Campus Continente receberá uma comitiva francesa, 54 

sendo que toda a visitação está devidamente organizada. Juarez Pontes informou que ele e outros 55 

dois diretores participaram de mais uma etapa do curso de gestão pública na ENAP em Brasília 56 
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entre os dias vinte e cinco e vinte e nove de maio. Rosangela M. Casarotto informou que haverá 57 

uma capacitação nos dias quatro e nove de junho para todos os supridos, sendo que a primeira 58 

será realizada por vídeo conferencia e a segunda no Campus São José. Maria Clara Kaschny 59 

Schneider informou que nos dias vinte e três e vinte e quatro de junho, no auditório do Campus 60 

Florianópolis, será realizado um Seminário de pesquisa, pós-graduação e inovação, e  solicitou 61 

que os diretores convoquem os servidores envolvidos com o tema de cada Campi para a 62 

participação no evento. Paulo Roberto de Oliveira Bonifácio convidou todos para a inauguração 63 

da pavimentação do Campus Joinville. Rosemary M. Reis demonstrou preocupação com a 64 

participação do IF-SC no CONAE que será realizado em breve, com as conferências municipais 65 

e estaduais. Nilva esclareceu que todas as dúvidas em relação ao tema devem ser dirimidas com 66 

o Nandi e Adriane na Pró-Reitoria de Ensino. Rosemary M. Reis ainda ponderou que o 67 

Ministério do Planejamento está requerendo um servidor específico de cada campi para focar na 68 

multiplicação dos telecentros, mas que faltam informações para o desenvolvimento do projeto. 69 

Marcelo Carlos da Silva e Jesué Graciliano da Silva repassarão até dia dois de junho de dois mil 70 

e nove as informações para os campi. Consuelo Aparecida Sielski Santos, informou que a 71 

Reitoria deve se mudar para o prédio da Avenida Mauro Ramos no final do mês de julho. 72 

Informou que dos dias três a cinco de junho será realizado um evento da CONIF para a definição 73 

da estrutura dos campi. Por fim, informou que o MEC oficiou a instituição ponderando que os 74 

processos eleitorais para a Direção Geral dos campi estão suspensas até a aprovação do Estatuto. 75 

Jesué Graciliano da Silva ponderou que os regimentos internos dos campi dependem da 76 

aprovação do estatuto e da definição pelo MEC da estrutura de cada campi. Nilva esclareceu que 77 

o IF-SC deve aderir ao ENEM como um instrumento de ingresso, porém ainda se estudam as 78 

métricas a serem utilizadas nesta seleção. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada por mim, 79 

Pricila Serpa Oliveira Thiesen, assessora dos conselhos e colegiados, a presente ata, que dato e 80 

assino, após assinado pela presidente e demais membros presentes. 81 

     _________________________________________________ 82 

CONSUELO APARECIDA SIELSKI SANTOS 83 

Presidente 84 
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 85 

_________________________________             _____________________________  86 

ANDREI ZWETSCH CAVALHEIRO  CARLOS ERNANI DA VEIGA 87 

Dir. Geral Campus Araranguá   Dir. Geral Campus Florianópolis 88 

     89 

________________________________      __________________________________ 90 

DANIELA CARVALHO CARRELAS     JESUÉ GRACILIANO DA SILVA 91 

Dir. Geral Campus Continente      Pró-Reitor de Desenvolvimento Institucional 92 

 93 

_______________________________      ________________________________ 94 

JORGE LUIZ PEREIRA        JUAREZ PONTES 95 

Dir. Geral Campus São José        Dir. Geral Campus Chapecó 96 

 97 

____________________________         __________________________________ 98 

MARCELO CARLOS DA SILVA                MARIA CLARA KASCHNY SCHNEIDER 99 

Pró-Reitor de Relações Externas         Pró-Reitora de Pesquisa e Pó-Graduação 100 

 101 

______________________________        ______________________________ 102 

NILVA SCHROEDER          PAULO R. O. BONIFÁCIO 103 

Pró-Reitora de Ensino          Dir. Geral Campus Joinville 104 

 105 

______________________________        _____________________________ 106 

ROSANGELA M. CASAROTTO         ROSEMARY M. REIS 107 

Pró-Reitora de Administração        Dir. Geral Campus Jaraguá do Sul 108 

 109 

__________________________________ 110 

PRICILA SERPA OLIVEIRA THIESEN 111 
Assessora do Conselho e Colegiados 112 


