Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense – Reitoria
Conselho Superior
ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO SUPERIOR
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Ao primeiro dia do mês de março do ano de dois mil e treze, às treze horas e trinta minutos, no
Gabinete da Reitoria, reuniu-se o Conselho Superior, convocado por meio do Of.
Circular/IFC/GAB/N°008/2013 com a presença dos Senhores Conselheiros: Valmor Fiametti, Mauro
Bittencourt dos Santos, Nádia Schmidt Lemos, Ricardo Scopel Velho, Geraldo Pastore, Carlos
Antônio Krause, Robert Lenoch, César Antônio Schneider, Rodrigo Martins Monzani, Rosângela de
Amorim Teixeira de Oliveira, Igor Regalin, Jean Carlo Scortegagna Vicari, Eduardo Butzen, Jolcemar
Ferro, Cláudio Adalberto Koller, Oscar Emílio Ludtke Hartmann. Havendo número legal, o
Presidente do Conselho Superior deu as boas-vindas e iniciou a reunião repassando os informes da
última reunião do CONIF em Brasília, iniciando sobre o Projeto Esplanada Sustentável. O reitor
Sobral explica que este Projeto é uma iniciativa conjunta dos Ministérios e que tem por objetivo
incentivar órgãos e instituições públicas federais a adotarem ações que promovam a
sustentabilidade ambiental e socioeconômica na Administração Pública Federal. Ainda, na última
reunião do CONIF, o reitor Sobral fala sobre a questão da eficiência do nosso Instituto que está
relacionado com orçamento. Existe uma preocupação com o atendimento às metas. Ainda,
segundo o Secretário da SETEC, as classes que mais fizeram greve e que mais receberam aumento
salarial foram as classes ligadas ao Ministério da Educação. O reitor Sobral informa aos
conselheiros sobre a criação do Pólo Abelardo Luz e também do desmembramento do Câmpus
Sombrio que tornar-se-á Pólo Sombrio e Câmpus Santa Rosa do Sul. O reitor Sobral destaca ainda
os inúmeros compromissos destes últimos dias, envolvendo prefeituras que querem fazer parcerias
e criar pólos, reconhecendo a credibilidade que o IF Catarinense tem no interior do estado. Sobre a
solicitação da flexibilização da jornada de trabalho dos técnicos-administrativos para 30h, o reitor
Sobral informa aos conselheiros que o pedido está tramitando na SEGEP, sem retorno até esta
data. Ainda, o reitor fala sobre o aumento do banco de equivalência para vagas de professor
efetivo/substituto como do aumento das vagas de professor temporário. A única problemática é
que temos o aumento, porem não temos ainda os códigos de vagas disponibilizados, o que pode
comprometer o início do ano letivo e está relacionado diretamente com o movimento no Câmpus
Videira. O reitor enfatiza que existe de fato uma pressão muito grande e que o abaixo assinado do
referido câmpus foi enviado na época à SETEC, conforme Ofício Circular nº 078/2012
Gabinete/Reitoria. Sobre a situação do Câmpus Luzerna, o reitor Sobral fala sobre o repasse do
documento oficial referente ao terreno ao lado do Câmpus Luzerna que será utilizado para
ampliação. O reitor Sobral informa sobre a posse do diretor-geral do Câmpus Araquari, previsto
para 12/03. Antes de dar início à pauta, o reitor Sobral fala ainda sobre o início do Curso do Projeto
Cães-Guia no câmpus Camboriú e sobre a solicitação de homenagem ao Prefeito de Brusque que
será discutido nos assuntos gerais. Sobre a pauta da reunião, o reitor Sobral informa que foram
excluídos dois itens, o item 4. Resolução 052/2010 - Normatização Atividades Docentes, pelo fato
de não termos ainda o Parecer da Procuradoria Federal e o item 9. PAINT 2013, que carece de
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aprovação do orçamento pelo Colegiado de Dirigentes. Ainda, foi solicitada a inclusão de outros
itens: a) o reconhecimento interna corporis de títulos de pós-graduação stricto sensu outorgados
por instituições estrangeiras a servidores do IF Catarinense, solicitado pelo conselheiro Geraldo
Pastore; b) a inclusão de três projetos pedagógicos de cursos superiores do Câmpus Rio do Sul,
solicitado pela PROEN e c) a proposta de resolução, apresentada pelo conselheiro Rodrigo
Monzani, que determina a execução do hino oficial do estado de Santa Catarina, para discussão
nos assuntos gerais. Não havendo manifestação sobre a alteração da pauta, a sequencia ficou
desta forma estabelecida: 1. Reconhecimento interna corporis; 2. Calendário de reuniões 2013; 3.
Processo eleitoral – CONSUPER; 4. Normas para Afastamento; 5. PCC Superior em Tec. Análise de
Sistemas – Câmpus Blumenau; 6. PCC Superior em Logística – Câmpus São Francisco do Sul; 7.
Projeto de Curso de Pós-graduação Gestão de TI – Câmpus Blumenau; 8. PPC Cursos Superiores –
Câmpus Rio do Sul; 9. DINTER – IFCatarinense/UFPR e 10. Assuntos gerais. Sobre o
reconhecimento interna corporis, o reitor Sobral retoma a discussão iniciada na última reunião de
2012, onde relata que o CONIF reconhece a importância e aguarda a reunião com a CAPES para um
posicionamento. Recomenda manter-se na expectativa deste retorno. O conselheiro Geraldo
Pastore fala que esta é uma bandeira do sindicato SINASEFE e destaca que os IFs do Espírito Santo
e Paraíba já estão aplicando este regulamento. Desta forma, o conselheiro concorda em ficar
aguardando e retomar em uma próxima reunião. O conselheiro Ricardo velho alerta que,
diferentemente do reconhecimento dos cursos, existe o reconhecimento dos títulos para fins de
carreira. São fatores diferentes, que sugere tratar em separado. Na sequência, o reitor Sobral
repassa aos conselheiros uma sugestão de datas para agenda de reuniões ordinárias do CONSUPER
2013: 21 de maio; 02 de julho; 18 de setembro e 26 de novembro. O conselho aprova a sugestão.
Dando prosseguimento, o conselho discute a Resolução Ad referendum 001/2013 que deflagra o
processo eleitoral para escolha dos membros do Conselho Superior, biênio 2013/2014. O reitor
Sobral informa que foram tomadas as providências para escolha das Comissões Eleitorais Central e
Locais, e que a data definida para eleição é de 15 de abril de 2013, destacando que o processo de
maneira geral vai seguir os mesmos passos do processo ocorrido em 2010. O conselheiro Ricardo
Velho questiona se pode ser alterado o número de 4 para 5 representantes de cada categoria,
considerando que aumentou o número de câmpus para 8 no IF Catarinense. Conforme limite
estatutário, de no mínimo 2 e máximo 5 representantes, o conselho decide aprovar a alteração,
aprovando a Resolução. Dando continuidade à pauta, o reitor Sobral convida a diretora de Gestão
de Pessoas, Joseane Evaldt Correa Teixeira, para fazer a relatoria do documento Normas para
Afastamento. A diretora Joseane destaca alguns pontos mais conflitantes na Resolução, como o
Art. 17 que trata do período de estágio probatório do servidor que requerer o afastamento, bem
como sobre o percentual destinado ao afastamento. Os conselheiros destacam que existe um
conflito de legislação, no que dispõe na Lei 8.112 de 1990 com a nova Lei 12.772 de 28 de
dezembro de 2012. Após ampla discussão o conselho decide pela permanência do Art. 17 na
seguinte redação: “Os afastamentos para realização de programas de mestrado e doutorado
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somente serão concedidos aos servidores titulares de cargos efetivos no Instituto Federal
Catarinense há pelo menos 03 (três) anos para mestrado e 04 (quatro) anos para doutorado,
incluído o período de estágio probatório, que não tenham se afastado por licença para tratar de
assuntos particulares, para gozo de licença capacitação, nos 02 (dois) anos anteriores à data da
solicitação de afastamento.”. Sobre o percentual, foi acordado que o limite será de 12% (doze por
cento) do total do quadro de docentes e 12% do quadro de técnico-administrativos do câmpus.
Ainda sobre o afastamento, o conselho discutiu acerca da análise destes processos, que
atualmente passa pela análise apenas da Direção Geral. Num primeiro momento sugeriu-se a
criação de uma Comissão que auxiliaria a Direção na análise, porém verificou-se que esta poderia
ser uma atribuição da CIS, quando se tratar de afastamento de técnico-administrativo. Após
deliberação, o Conselho decide emitir uma Resolução que passa essa atribuição à CIS. Sobre os
processos de licença capacitação protocolados anteriormente a esta normativa, o conselho decidiu
que estas Normas não se aplicarão a este tipo de licença. Já os processos de Afastamento integral,
estes sim, seguirão esta normativa, independente da data de protocolo, com exceção dos que já
tiverem sido decididos. Na sequência, o reitor Sobral convidou a Coordenadora de Pós-Graduação,
professora Rosália Lavarda, para apresentar o Projeto de Curso de pós-graduação em Gestão de TI
do Câmpus Avançado de Blumenau. A coordenadora Rosália explica que é uma demanda bastante
significativa, por ser uma região pólo de empresas que exige curso como este. O reitor Sobral
destaca a presença de alguns professores do Câmpus Avançado de Blumenau nesta reunião, que
vieram com o objetivo de auxiliar na relatoria e apresentação deste projeto de curso. O professor
Aldelir Fernando Luiz esclarece alguns questionamentos acerca do funcionamento do Curso e
também sobre infraestrutura. A coordenadora Rosália afirma que a necessidade de qualificação é
tanta que até mesmo as empresas se propõe a oferecer infraestrutura e ainda, esclarece que foi
realizado todo um estudo detalhado para dar suporte ao projeto deste curso de pós-graduação.
Não havendo manifestações contrárias, o Conselho decide aprovar o Projeto de Curso de Pósgraduação em Gestão de Tecnologia da Informação. Dando prosseguimento, o reitor Sobral
convidou a Diretora de Cursos Superiores, professora Cristiane Tagliari, para fazer a relatoria dos
projetos de cursos. Antes de iniciar a relatoria, a diretora Cristiane fala aos conselheiros acerca da
solicitação que fez ao reitor, referente à alteração na redação das Resoluções que aprovam os
projetos de Cursos. Considerando a Normativa nº 40/2007, a diretora Cristiane justifica a sua
solicitação que vem a disponibilizar alguns dados importantes no texto da resolução como por
exemplo, a modalidade de oferta, bem como o nº de vagas ofertadas e o período de oferta do
curso. Em relação aos dois projetos de criação de curso, tanto o Superior em Tec. Análise de
Sistemas do Câmpus Blumenau, como o Superior em Logística – Câmpus São Francisco do Sul, a
diretora Cristiane, informa que existe uma preocupação pois temos 25 cursos ofertados com cerca
de 20 cursos em processo de reconhecimento. Existe, de fato a questão da falta de professores que
pode a vir comprometer. Porém, que estes dois projetos vêm a atender as necessidades de dois
câmpus avançados. Ambos os projetos passaram por todas as instâncias, desde o núcleo
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pedagógico, CONCAMPUS e análise da PROEN. Para o projeto de Curso Superior em Tec. Análise de
Sistemas foi feito levantamento de demanda, estrutura de pessoal e infra-estrutura. O professor
André Alessandro Stein esclarece acerca da modalidade de oferta do curso e duração do mesmo,
destacando que este fator está relacionado com o perfil do aluno que ingressa no curso. O
professor Carlos Pateis comenta que, considerando que o processo de federalização da FURB está
parado, este será o primeiro curso de graduação público em Blumenau, o que é muito bom para o
município. Diante da explanação, o conselho decide pela aprovação do projeto de curso superior
em análise de sistemas, do câmpus avançado de Blumenau. Na sequencia, a diretora Cristiane fala
sobre o projeto de curso superior em Logística do câmpus avançado de São Francisco do Sul, que
vem a atender ao planejamento estratégico no campus. O coordenador do curso, professor Moacir
Soares Pereira do câmpus Araquari, juntamente com o professor Adamo Dal Berto do Câmpus
Avançado de São Francisco do Sul auxiliam na apresentação do projeto de curso aos conselheiros.
Contribuindo com a apresentação do projeto de curso, o conselheiro Cláudio Koller acrescenta que
a localização estratégica geográfica do município de São Francisco do Sul, está contemplada no
planejamento estratégico nacional, em função do complexo portuário de São Francisco. O reitor
Sobral destaca que a aprovação deste curso é bastante importante para o câmpus, sendo que o
curso tem o perfil exato da região. O conselho decide aprovar o projeto de criação do curso
superior em logística, do câmpus São Francisco do Sul. Dando continuidade, a diretora de Cursos
Superiores Cristiane explica que os Projetos Pedagógicos de Cursos que foram solicitados para
serem incluídos na pauta são cursos que estarão passando por processo de reconhecimento neste
mês de abril. Os projetos pedagógicos destes cursos já passaram pela análise de todos os setores
competentes e justamente por passar por estes setores, muitas vezes tendo que retornar ao
câmpus para adequações, é porque demorou para chegar para apreciação do Conselho Superior. A
diretora destaca os detalhes do curso como modalidade, número de vagas e carga horária do
curso. Ainda, em anexo à Resolução, Cristiane sugere a inclusão da matriz do curso, o que facilita a
identificação do curso, sendo este um procedimento adotado em diversos IFs. Não havendo
manifestação contrária o Conselho decide aprovar os projetos pedagógicos dos Cursos Superiores
em Agronomia, Ciências da Computação e Licenciatura em Matemática do Câmpus Rio do Sul. Na
sequência, o reitor Sobral convida o pró-reitor de Desenvolvimento Humano e Social, professor
Neri Jorge Golynski para apresentar aos conselheiros a proposta de Resolução que dispõe sobre a
dispensa de servidor para cursar MINTER/DINTER. O professor Neri Golynski apresenta a proposta
de dispensa do ponto de frequência e das atividades no Instituto os servidores matriculados em
curso de mestrado ou doutorado interinstitucional nos períodos de aulas presenciais e nos estágios
obrigatórios. O conselheiro Ricardo Velho fala da proposta apresentada ainda no ano passado pelo
pró-reitor de pesquisa João Célio, sobre o valor de 500 reais da bolsa. Sugere que a redação seja
mais clara, sobre a questão do uso do carro oficial. O diretor do câmpus Rio do Sul, professor Oscar
Hartmann demonstra preocupação pela questão de obrigatoriedade/possibilidade da
disponibilização de carro oficial. Sobre a questão das bolsas, o pró-reitor Neri Golynski reitera que
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ficou determinado em reunião do colegiado de dirigentes que seriam ofertadas 5 bolsas para os
campus e 3 bolsas por campus avançados. Sobre a disponibilização de carro oficial, o conselho
decide retirar este artigo do regulamento. O conselheiro Rodrigo Monzani sugere que a PRODHS
encaminhe um ofício à CGP dos câmpus relatando da dispensa dos servidores naquele período
estabelecido, para fins de participação em doutorado interinstitucional. Encaminhando-se para os
assuntos gerais, o reitor Sobral solicita autorização deste conselho para emitir um documento em
homenagem ao prefeito de Brusque, pelo apoio na implantação do câmpus no município. O
conselho concorda com a solicitação do reitor. Sobre a proposta de resolução do conselheiro
Rodrigo Monzani, da obrigatoriedade de execução do hino oficial do estado de Santa Catarina, o
conselheiro Carlos Krause sugere levar ao campus para discussão. O conselho concorda e decide
retomar na próxima reunião. O conselheiro Oscar Hartmann fala da feira de matemática que
ocorrerá no câmpus Rio do Sul, com abertura prevista para o dia 13 de março, contando com a
presença de professores de 15 estados brasileiros. O reitor Sobral destaca a importância do evento
para a visibilidade do IFCatarinense. O reitor Sobral faz um agradecimento especial ao grupo que
compôs este Conselho Superior, que desempenhou um bom trabalho ao longo deste período em
que esteve no mandato, afirmando que sem dúvida fez parte da historia do IF catarinense. Os
conselheiros fazem suas considerações e agradecimentos de forma especial, encerrando a reunião
às dezoito horas e eu, Bárbarah Sorgetz, secretária do CONSUPER, lavro, dato e assino a presente
ata, que também será assinada pelo Presidente da reunião e pelos demais conselheiros. Blumenau,
primeiro de março de dois mil e treze.
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