
O CEFET-SC e a possibilidade de transformação em IFET

Em 24/04/2007, com o Decreto No 6.095, o Governo Federal apresentou a possibilidade 
de transformação de CEFET em Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia.

O CEFET-SC deverá posicionar-se sobre seu credenciamento em resposta a Chamada 
Pública MEC/SETEC nº 002/2007, até o dia 11 de março de 2008. 

Considerando o princípio de que a decisão de transformação do CEFET-SC em IFET-
SC deve acontecer com a participação da Comunidade, apresentamos os procedimentos e 
orientações para esta tomada de decisão, a partir  de proposta apresentada pelo Colegiado 
Administrativo, em reunião realizada no dia 19/11/2007, e posteriormente reformulada por uma 
Comissão formada por representantes da Direção Geral e do SINASEFE.

Este processo de tomada de decisão será coordenado por uma Comissão formada por 
representantes  da  Direção  Geral  e  do  SINASEFE:  Aparecida  Rocha  Gonçalves,  Jesué 
Graciliano da Silva, João Pacheco de Souza e Nilva Schroeder.

1. METODOLOGIA
As proposições sobre a transformação do CEFET-SC em IFET-SC serão apresentadas 

por meio  de teses elaboradas por integrantes do CEFET-SC - Servidores ativos do quadro 
permanente e alunos regularmente matriculados nas Unidades nos cursos presenciais.

As  teses  serão  apresentadas  em  cada  Unidade  para  a  manifestação  de  seus 
integrantes - servidores e alunos - sobre a transformação ou não do CEFET-SC em IFET.

As teses serão disponibilizadas na Intranet e no sítio do CEFET-SC para conhecimento 
da comunidade e serão apresentadas em reunião aberta em cada Unidade do CEFET-SC para 
discussão.

2. SOBRE A TESE
Entende-se como tese uma proposição acompanhada de sua fundamentação.
A tese deverá abordar, especificamente, a defesa ou contraposição à transformação da 

Instituição  como IFET-SC.  Portanto,  haverá,  no máximo,  duas teses  para  todo o  Sistema, 
sendo que a autoria poderá ser individual ou coletiva.

3. NORMAS PARA APRESENTAÇÃO DA TESE
 - A tese deverá constituir-se de uma dissertação escrita contendo:
  a) a introdução, na qual se expõe a proposição;
  b) o desenvolvimento da argumentação;
  c) a conclusão, baseada nos argumentos demonstrados durante o desenvolvimento.
- Quando forem mencionados índices, percentuais, dados estatísticos e assemelhados, deverá 
ser indicada a fonte de onde os dados foram extraídos.
− As teses devem conter, no cabeçalho, título, nome do(s) autor(es), seguido do conteúdo: 

(introdução, fundamentação e conclusão), em fonte 12, arial, espaço simples entre linhas e 
máximo de 3 páginas. A margem esquerda deve ter espaço de 3 cm e as demais margens 
direita, superior e inferior devem ter espaço de 2 cm.

− A tese deverá ser enviada para o e-mail direcao@cefetsc.edu.br, até às 14h do dia 21 de 
fevereiro de 2008. 

− Caso  haja  mais  de  uma  proposição  para  a  mesma  tese,  a  Comissão  promoverá  um 
encontro entre os autores no dia 21 de fevereiro às 15h para fazer a unificação dos textos. 
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4. DA REUNIÃO ABERTA
A organização da reunião aberta é de responsabilidade da Direção de cada Unidade.

5. TOMADA DE DECISÃO - VOTAÇÃO SECRETA em URNA 
Após a realização das reuniões abertas em todas as Unidades faz-se consulta mediante voto 
secreto em urna, seguindo os critérios de ponderação utilizados na eleição da Direção Geral.
Terão direito a voto  os servidores ativos do quadro permanente e os alunos regularmente 
matriculados nos cursos presenciais das Unidades.
Os servidores com lotação permanente na Direção Geral votam na Unidade em que estiverem 
atuando. Os servidores com lotação provisória na DG votam na Unidade em que estiverem 
vinculados.

6. DOS RESULTADOS
- A totalização dos votos para cada tese será efetuada por meio de votação paritária, sendo 
considerado dois terços para os servidores ativos e um terço para os alunos regularmente 
matriculados.
− A equação para contagem dos votos será a seguinte:
Percentual votos p/ cada tese = (1/3 x  n alunos                  +    2/3   x n servidores)    x 100%
                                                             total alunos                              total servidores 

7. AGENDA
− Entrega  das  teses  até  às  14h  do  dia  21  de  fevereiro  de  2008,  via  e-mail 

direcao@cefetsc.edu.br
- Audiência pública com a participação da SETEC –  Gleisson Cardoso Rubim - Diretor de 
Desenvolvimento  da  Rede  Federal  de  Educação  Profissional  e  Tecnológica
- dia 19 de fevereiro de 2008, às 10h, no auditório da Unidade São José.
- Apresentação das teses nas Unidades – reunião aberta

UNIDADE DATAS - HORÁRIO LOCAL RESPONSÁVEIS PELA 
APRESENTAÇÃO DA TESE*

São José 25 fev – mat / ves / not
Joinville 26 fev - ves Até três pessoas por tese
Jaraguá do Sul 26 fev - not Até três pessoas por tese
Araranguá 27 fev - not Até três pessoas por tese
Fpolis 28 fev – ves / not

29 fev - mat
Chapecó 3 mar – not

4 mar - mat
Até duas pessoas por tese

Continente e Direção Geral 5 mar - mat

* Em virtude dos custos de deslocamento para as Unidades, será garantida a participação de um determinado 
número de responsáveis para proceder a apresentação da tese, conforme especificação acima.

- Consulta à Comunidade mediante votação secreta 
- dia 28 de fevereiro na Unidade São José
- dia 6 de março de 2008 - nas demais Unidades e Direção Geral.

Obs: A data da consulta na Unidade São José será diferente em virtude do encerramento do 
semestre 2007/2 no dia 3 de março. A urna permanecerá lacrada para contagem dos votos 
junto às demais Unidades.
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