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ATA DA REUNIÃO DE POSSE DO CONSELHO
SUPERIOR
DO
INSTITUTO
FEDERAL
DE
EDUCAÇÃO,
CIÊNCIA
E
TECNOLOGIA
CATARINENSE, REALIZADA EM 03 DE MARÇO DE
2011.
Aos três dias do mês de março de dois mil e onze, no gabinete da Reitoria do
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense, localizado no
terceiro andar, na Rua das Missões, 100, Bairro Ponta Aguda em Blumenau,
realizou-se a reunião de posse do Conselho Superior do IF Catarinense. A
reunião teve início às catorze horas e quinze minutos com a presença dos
membros e convidados infracitados e sob a presidência do Professor Cláudio
Adalberto Koller, Magnífico Reitor do IF Catarinense. Após a composição da
mesa de honra para condução dos trabalhos, além do presidente do Conselho
Superior, fizeram-se presentes, como convidados, os pró-reitores do IF
Catarinense, de Desenvolvimento Institucional, Professor Antonio Alir Dias
Raitani Júnior, de Administração, Administrador Marco Antonio Imhof, de
Extensão, Professor Carlos Renato Victória de Oliveira, de Pesquisa e
Inovação, Nestor Valtir Panzenhagen e o de Ensino Substituto Professor
Francisco José Montório Sobral. Ainda, fizeram-se presentes os Diretores
Gerais dos campi de Araquari, Robert Lenoch, Rio do Sul, Oscar Emílio Ludtke
Harthmann, Videira, Fernando Dilmar Bittencourt e Concórdia, Jolcemar Ferro,
representantes do Colegiado de Dirigentes no Conselho Superior. Após a
execução do Hino Nacional Brasileiro, o Presidente do Conselho abriu a
reunião, apresentando a pauta composta de: 1) Posse dos Conselheiros; 2)
Apresentação do IFC; 3) Informes aos Conselheiros de suas atribuições e
responsabilidades; 4) Definição de um cronograma de elaboração do
Regimento Próprio; 5) Entrega de documentos referentes a decisões “Ad
Referendum” da reitoria e 6) Outros Assuntos. Foi solicitado pela conselheira
Maria Olandina Machado que se falasse sobre progressão D1-D3 e o
conselheiro Mauro Bittencourt dos Santos solicitou que se falasse sobre
Conselho de campus. O Presidente informou que na fala dos pró-reitores os
assuntos serão abordados. Na sequência foi apresentado um vídeo
institucional. Dando continuidade o Presidente do Conselho, Professor Cláudio
Adalberto Koller, apresentou um histórico do Instituto Federal Catarinense e
dados relacionados à criação, composição e desenvolvimento do mesmo, além
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de salientar as atribuições dos membros do Conselho Superior. O conselheiro
Ricardo Velho solicitou informações sobre a unidade de Fraiburgo e foi
atendido pelo Presidente, que explicou que está em andamento a federalização
e relatou ainda sobre o andamento da implantação dos campi avançados de
Blumenau, que já foi adquirido imóvel que deverá ser recebido até início de
abril. Brusque já tem terreno com escritura, faltando aporte de verba do
Ministério de Ciência e Tecnologia, oriundo de emenda da então Senadora Ideli
Salvatti, para construção de um CVT – Centro Vocacional Tecnológico, pois a
emenda, em 2010, não foi liberada e São Francisco do Sul inicia com imóvel
cedido e que também está em andamento a doação de área. Foi questionado
pela conselheira Maria Olandina se a Reitoria seria transferida para as
instalações do Campus Blumenau e foi esclarecido pelo Presidente que a
Reitoria permaneceria no local atual, pois o prédio foi adquirido pelo IFC
quando da implantação da mesma. A seguir os pró-reitores, acima nominados,
apresentaram um balanço das atividades de cada pró-reitoria e planos para a
consolidação das atividades e cursos em andamento, conforme documentos
anexos. O Pró-Reitor de Desenvolvimento Institucional também apresentou aos
presentes que será encaminhado, de forma eletrônica, proposta de Regimento
do Conselho para aprovação posteriormente. O conselheiro Mauro Bittencourt
questionou sobre a qualificação de servidores (professores) que buscam o
aperfeiçoamento, com afastamento das atividades, que visam o crescimento
pessoal e não tem compromisso de permanência na instituição IFC. O
Presidente informou sobre o instrumento que exige permanência no cargo por
tempo mínimo igual ao do afastamento concedido, além de outras exigências
destas normas de afastamento. O conselheiro Rodrigo Martins Monzani
questionou sobre a importância da assistência estudantil ser estendida ao
ensino técnico, pois hoje atende somente ao ensino superior. O Presidente
respondeu que o pró-reitor de extensão, Carlos Renato V. de Oliveira irá
discorrer sobre o assunto na sequência. O pró-reitor Carlos Renato V. de
Oliveira explicou que, por determinação do MEC, a verba destina-se
exclusivamente ao ensino superior e que já existe uma demanda nacional
visando estender ao ensino técnico o mesmo benefício, porém sem previsão de
implantação. Em seguida, o Reitor, professor Cláudio Adalberto Koller, que é
Presidente do Conselho Superior, conforme artigo oitavo, inciso primeiro do
Estatuto do IFC Catarinense, passou a empossar os membros, que conforme
nominados assinaram Termo de Posse e receberam cópia de documentos e 1
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(um) CD com todas as resoluções “Ad Referendum” aprovadas até o momento,
para posterior aprovação em reunião ordinária do Conselho. Na Portaria
número trezentos e catorze, barra dois mil e onze (314/2011), de vinte e oito de
fevereiro de dois mil e onze, são nomeados todos os conselheiros, ficando
excluídos, por falta de indicação, os representantes do setor público e/ou
estatais a cargo da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica –
SETEC. Foram empossados os presentes, Jurandyr Largura, como
representante dos egressos, Helton José Oliveira Fernandes, Jonas Luiz
Trombeta e Marcos Paulo da Silva Bez, como representantes dos discentes,
Carlos Antonio Krause, Maria Olandina Machado, Mauro Bittencourt dos
Santos e Ricardo Scopel Velho, como representantes dos Docentes, César
Antonio Schneider, Jakeline Becker Carbonera, Nádia Schmidt Lemos e
Ricardo da Silveira Porto, como representantes dos técnicos administrativos,
Fernando Dilmar Bittencourt, Diretor Geral do Campus Videira, Jolcemar
Ferro, Diretor Geral do Campus Concórdia, Oscar Emílio Ludtke Harthmann,
Diretor Geral do Campus Rio do Sul e Robert Lenoch, Diretor Geral do
Campus Araquari, como representantes dos diretores gerais dos campi. Como
representantes da sociedade civil e representando os trabalhadores foram
empossados José Carlos Brancher, representando a Associação dos
Técnicos Agrícolas de Santa Catarina – ATASC, Rodrigo Martins Monzani,
representando o Conselho Estadual do Ensino Agrícola – CONEA e Geraldo
Pastore, representando o Sindicato Nacional dos Servidores Federais da
Educação – SINASEFE, Seção Sindical de Concórdia. Os ausentes nesta
reunião assinarão termo de posse quando participarem de futuras reuniões a
serem convocadas. Em seguida o Presidente usou da palavra, tratou ainda
sobre o tema relacionado a carreira, progressões dos docentes e o Conselheiro
Ricardo Scopel Velho sugeriu uma ação deste Conselho e do CONIF no
sentido de pressionar para a solução disto. O Professor Cláudio então salientou
que o CONIF tem feito isto. A Conselheira Maria Olandina também sugere que
se faça uma moção ou resolução e que seja encaminhado ao Ministério da
Educação. Em votação o Conselho aprovou o encaminhamento de moção ao
Ministro da Educação. O Presidente apresentou aos membros do Conselho
que, como cada um representa um seguimento, as manifestações de cada um
devem representar a vontade de seus pares. Quanto à secretaria do Conselho
ficou aprovado que será por servidor do Gabinete da Reitoria. Informou que os
materiais a serem pautados nas reuniões serão enviados com antecedência
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para permitir a discussão entre os Conselheiros e seus pares e que, conforme
estatuto, as reuniões serão bimestrais. O Presidente propôs a próxima reunião
para a primeira quinzena de abril em data a ser marcada e a Reitoria negociará
com hotel para hospedagem e local de reunião e assim ficou aprovado. Cada
conselheiro encaminhará 10 itens com ordem de prioridade para que na
somatória das sugestões, sejam pautados na próxima reunião. Após,
agradeceu a todos e, nada mais havendo a tratar, eu Rubens Kuchenbecker,
secretário desta reunião, lavro, dato e assino a presente ata, que também será
assinada pelo Presidente da reunião e pelos demais conselheiros empossados.
Blumenau, três de março de dois mil e onze.
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