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PAUTA



 O IFSC foi criado em Florianópolis por meio do decreto 

nº 7.566, de 23 de setembro de 1909, pelo presidente Nilo 

Peçanha, como Escola de Aprendizes Artífices de Santa 

Catarina.

 Ao longo de sua história, passou por diversas intitulações, 

passando a Liceu Industrial de Florianópolis (1937), Escola 

Industrial de Florianópolis (1942) e Escola Industrial Federal 

de Santa Catarina (1965). 

 Em 1968 tornou-se a conhecida Escola Técnica Federal de 

Santa Catarina (ETF-SC), referência na cidade,  

transformando-se, em 1994, em Centro Federal de Educação 

Tecnológica de Santa Catarina (CEFET-SC). 

 Com a mudança, a instituição passou a oferecer cursos de 

graduação e de especialização. 2

INTRODUÇÃO



 A Lei Federal nº 11.892 de 29 de dezembro de 2008 criou a 

Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 

Tecnológica, formada por 38 Institutos Federais de Educação, 

Ciência e Tecnologia. 

 Assim, o CEFET-SC transformou-se em Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina (IFSC).

 Câmpus Florianópolis → mais antigo e maior câmpus do IFSC.

 De acordo com Anuário Estatístico 2018:

 7.591 alunos

 379 professores

 212 TAEs 3
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AVALIAÇÃO IN LOCO DO MEC



 Para iniciar a oferta de um curso de graduação, a instituição 

de ensino superior depende de autorização do Ministério da 

Educação. 

 A exceção são as universidades e centros universitários que, 

por terem autonomia, independem de autorização para 

funcionamento de curso superior. 

 RESOLUÇÃO Nº 27/2012/CONSUP (Conselho Superior) →

Aprova a autorização da oferta dos cursos de engenharia do 

Câmpus Florianópolis.

 Início do curso no 1º semestre de 2013.
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ETAPAS



 O reconhecimento deve ser solicitado pela IES quando o curso 

de graduação tiver completado de 50% a 75% da sua carga 

horária. 

 O reconhecimento é condição necessária para a validade 

nacional dos diplomas emitidos pela instituição.

 PROEN deveria ter solicitado o reconhecimento até 2016, 

porém perdeu o prazo, solicitando apenas em 2017.

 2017: Solicitação do reconhecimento → Preenchimento do 

Formulário Eletrônico 1 (FE1) → Aprovado!

 2018: Preenchimento do Formulário Eletrônica 2 (FE2) →

Autorizada a avaliação in loco para o Reconhecimento do 

curso.
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ETAPAS



 Avaliação ocorrerá entre os dias 20 a 23 de março de 2019

 Cronograma previsto:

➢ 20/03/2019 – Deslocamento (Chegada em Florianópolis)

➢ 21/03/2019 – Reuniões com: Direção, Coordenação, 

Colegiado, NDE, Professores, Alunos e Visitas aos 

laboratórios, biblioteca, sala dos professores, etc.

➢ 22/03/2019 – Verificação da documentação e preenchimento 

dos relatórios

➢ 23/03/2019 – Deslocamento (Saída de Florianópolis)
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AVALIAÇÃO IN LOCO



 Importante ressaltar:

 Programas de apoio aos alunos

 Monitorias

 Projetos de pesquisa, extensão e empreendedorismo e inovação

 Eventos acadêmicos (SAEEL, SNCT, SEPEI,...)

 Eventos esportivos

 Competições (Fórmula SAE – Red Tails, ...)

 Centro Acadêmico (CAEEL)

 Empresa Junior (LAMP)

 CPA → Comissão Própria de Avaliação
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AVALIAÇÃO IN LOCO



Como se obtém a nota de um curso?
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NOTA DO CURSO



 O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior 

(Sinaes) é formado por três componentes principais: 

 A avaliação das instituições;

 A avaliação dos cursos; e

 A avaliação do desempenho dos estudantes.
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SINAES



 A Avaliação Institucional, interna e externa, considera 10 

dimensões:

 Missão e PDI (Plano de Desenvolvimento Institucional)

 Política para ensino, pesquisa, pós-graduação e extensão

 Responsabilidade social da IES

 Comunicação com a sociedade

 As políticas de pessoal, carreiras do corpo docente e de técnico-

administrativo

 Organização de gestão da IES

 Infraestrutura física

 Planejamento de avaliação

 Políticas de atendimento aos estudantes

 Sustentabilidade financeira

 IFSC: nota 4/5 (2017)
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SINAES



 A avaliação dos estudantes é realizada através do Enade.

 É aplicada periodicamente (geralmente a cada 3 anos) aos 

alunos de todos os cursos de graduação, ao final do primeiro e 

do último ano de curso.

 Engenharia Elétrica CF: nota 4/5 (11 alunos / 2017)
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SINAES



 A avaliação dos cursos é realizada levando em conta 3 

dimensões:

 Organização didático-pedagógica

 Perfil do corpo docente

 Instalações físicas

 Conceito Preliminar de Curso (CPC): nota 5/5! (2018)

 Composto a partir dos resultados do Enade + avaliação do curso

 Conceito de Curso (CC): composto a partir da avaliação in 

loco do curso pelo MEC, que pode confirmar ou modificar o 

CPC. 
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SINAES



 Em paralelo à solicitação de reconhecimento ao MEC foi feita 

a solicitação das atribuições ao CREA-SC.

 Processo de cadastrado junto ao CREA-SC foi realizado, 

necessitando agora do reconhecimento do MEC para 

finalização do processo e registro dos egressos com as 

devidas atribuições.
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CREA/CONFEA
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 Questionário aplicado em Novembro/2018

 108 respostas (314 alunos ativos)

 60% das respostas → alunos 1ª a 5ª fase

 40% das respostas → alunos 6ª a 10ª fase
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INFRAESTRUTURA
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INFRAESTRUTURA
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INFRAESTRUTURA
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INFRAESTRUTURA

a) O acervo da bibliografia básica é adequado em relação às UCs e aos conteúdos descritos no PPC e está 

atualizado, considerando a natureza das UCs?

b) O acervo da bibliografia complementar é adequado em relação às UCs e aos conteúdos descritos no PPC e está 

atualizado, considerando a natureza das UCs?

c) O acervo possui exemplares, ou assinaturas de acesso virtual, de periódicos especializados que suplementam o 

conteúdo administrado nas UCs?
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INFRAESTRUTURA

a) Secretaria acadêmica

b) Coordenadoria Pedagógica

c) Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Específicas (NAPNE)

d) Coordenadoria de Estágios (COEST)

e) Biblioteca
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INFRAESTRUTURA



 7. Espaço livre – Infraestrutura:

 Principais pontos:

1. Biblioteca inadequada (espaço/barulho)

2. Cantina inadequada (preço/qualidade)

3. Falta de local de convívio

 Outros pontos citados:

1. Rede Wi-Fi inadequada

2. PCs ultrapassados em alguns laboratórios

3. Falta de RU
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INFRAESTRUTURA



 Algumas ações do DAE/Coordenação:

1. Espaço com computadores/mesas para estudo

2. Solicitação para compra de novos computadores

3. Contato constante com a Direção do Câmpus e a Reitoria
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INFRAESTRUTURA



INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA

CÂMPUS FLORIANÓPOLIS

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ELETROTÉCNICA

CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA ELÉTRICA

DOCENTES



27

DOCENTES

a) A formação (titulação) dos docentes é diretamente correlata às disciplinas por eles ministradas?

b) Os docentes analisam os conteúdos das UCs, abordando a sua relevância para a atuação profissional e acadêmica do discente,

fomentam o raciocínio crítico com base em literatura atualizada, para além da bibliografia proposta, e proporcionam o acesso a 

conteúdo de pesquisa de ponta, relacionando-os aos objetivos das disciplinas e ao perfil do egresso?

c) Os docentes incentivam a produção do conhecimento, por meio de grupos de estudo ou de pesquisa e da publicação?

d) Os docentes estão atualizados com o mundo do trabalho, correlacionando com as competências previstas no PPC, considerando 

o conteúdo abordado e a profissão?

e) Os docentes apresentam o conteúdo programático no início do semestre, com os objetivos, bibliografias e formas de avaliação?

f) Os docentes divulgam o local e horário que podem ser encontrados na instituição para atendimento extraclasse?
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DOCENTES

g) Os docentes possuem domínio do conteúdo das unidades curriculares que ministram?

h) Os docentes exigem nas avaliações conteúdos que correspondem às atividades desenvolvidas?

i) Os docentes utilizam critérios de avaliações divulgados de forma clara aos alunos?

j) Os docentes discutem as questões da avaliação em sala de aula após a divulgação dos resultados?

k) Os docentes cumprem o horário das aulas do início ao fim?

l) Os docentes possuem motivação para ensinar?

m) Os docentes possuem um bom relacionamento com os alunos?

(continuação)



 2. Espaço livre – Docentes:

 Principais pontos:

1. De maneira geral os docentes são competentes

2. Falta de preparo/didática de alguns docentes

3. Falta de domínio do conteúdo de alguns docentes
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DOCENTES



 Algumas ações do DAE/Coordenação:

1. Contato constante com os docentes

2. Alocação dos docentes com mais afinidade e conhecimento em 

relação às UCs ministradas
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DOCENTES
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ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA

1. A atuação da Coordenação, do Colegiado e do NDE do curso de 

Engenharia Elétrica atendem às necessidades institucionais e do curso, de 

acordo com o PPC e a legislação vigente?
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ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA

a) A gestão do curso leva em consideração as demandas e sugestões apresentadas pelos discentes?

b) A gestão do curso leva em consideração as demandas e sugestões apresentadas pelos docentes?

c) As tecnologias de informação e comunicação adotadas pelo curso, tais como o SIGAA e o MOODLE atendem as 

necessidades institucionais e do curso?
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ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA

3. O Curso de Engenharia Elétrica e seus docentes oferecem oportunidades 

para participação em projetos de pesquisa, extensão e de 

empreendedorismo e inovação. Tais projetos atendem às necessidades 

institucionais e do curso?
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ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA
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ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA
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ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA
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ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA
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ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA

a) Você já assistiu alguma apresentação de TCC do DAE (Engenharia Elétrica ou CST em Sistemas de Energia)?

b) Você acha importante a UC de TCC-I (Pré-projeto de TCC)?

c) Você já utilizou algum TCC para estudo e/ou pesquisa?
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ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA

a) Você tem conhecimento da oferta da unidade curricular optativa de Libras?

b) Você tem interesse em cursar Libras em uma próxima oferta?

c) Os conteúdos pertinentes às políticas de educação ambiental, de educação de direitos humanos, de relações étnico-

raciais, de ensino de história e cultura afro-brasileira, africana e indígena são abordados no curso, em especial nas 

UCs de Engenharia e Sustentabilidade e Engenharia, Sociedade e Cidadania?
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ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA
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ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA

11. O curso de Engenharia Elétrica oferece ações de acolhimento e 

permanência ao discente. Na sua opinião tais ações atendem às 

necessidades institucionais e do curso?



 12. Espaço livre – Organização Didático-Pedagógica:

 Monitoria:

 Valor inadequado da bolsa

 Falta de local adequado

 Intercâmbios

 Diminuição do número de vagas?

 Visitas Técnicas

 Validações deveriam ser todas de uma vez.

 Pré-requisito → RDP! 43

ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA



 12. Espaço livre – Organização Didático-Pedagógica:

 Assuntos como direitos humanos, cultura afro-brasileira, indígena e 

história são desnecessários... Se fosse instituição privada teria 

autonomia para retirar.

 RESOLUÇÃO CNE/CES (MEC) Nº 11, DE 11 DE MARÇO DE 

2002 → Institui Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de 

Graduação em Engenharia.

 Deveria existir uma pesquisa de sugestões dos alunos todo 

semestre para que o curso possa melhorar mais.
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REESTRUTURAÇÃO DA GRADE CURRICULAR

Quais são as bases legais e instrumentos norteados 

para construção de um curso?
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REESTRUTURAÇÃO DA GRADE CURRICULAR

 RESOLUÇÃO CNE/CES (MEC) Nº 11, DE 11 DE MARÇO DE 

2002 → Institui Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de 

Graduação em Engenharia.

 DELIBERAÇÃO CEPE/IFSC Nº 044, DE 06 DE OUTUBRO DE 

2010 → Estabelece Diretrizes para os Cursos de Engenharia 

no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de 

Santa Catarina.
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REESTRUTURAÇÃO DA GRADE CURRICULAR

 RESOLUÇÃO CONSUP Nº 20, DE 25 DE JUNHO DE 2018 →

Aprova o Regulamento Didático-Pedagógico (RDP) do IFSC e 

dá outras providências.

 Art. 179. Os PPC vigentes antes da publicação da atualização 

desse regulamento deverão se adequar a este Regulamento 

Didático-Pedagógico através de reestruturação no prazo 

máximo de 1 (um) ano.

 Art. 185. Os cursos técnicos e de graduação terão sua carga 

horária estabelecida a partir do mínimo definido nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais e seu máximo não deverá ultrapassar 

10% (dez por cento) desse valor.

Parágrafo único: Os estágios e TCC não serão incluídos neste 

valor máximo.
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REESTRUTURAÇÃO DA GRADE CURRICULAR

 Carga horária mínima de um curso de Engenharia: 3.600 h

 Engenharia Elétrica Câmpus Florianópolis:

3.990 horas-relógio ou 4.440 horas-aula 

(*Determinação do CONSUP!)

 Estágio: 180 h

 TCC: 160 h

 4.440 – 180 – 160 = 4.100 h

 3.600 + 10% = 3.960 h

 4.100 – 3960 = 140 h de corte!
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REESTRUTURAÇÃO DA GRADE CURRICULAR

 CNE/CES (MEC) → Nova resolução que institui as Diretrizes 

Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em 

Engenharia.

 Em processo de revisão e homologação final.

 Grupo de Trabalho de Reestruturação das Diretrizes das 

Engenharias do IFSC.

 Previsto para finalizar em Maio/2019.

 Os cursos terão 1 (um) ano para se adequarem.
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REESTRUTURAÇÃO DA GRADE CURRICULAR

 RESOLUÇÃO CNE/CES (MEC) Nº 7, DE 18 DE DEZEMBRO 

DE 2018 → Estabelece as Diretrizes para a Extensão na 

Educação Superior Brasileira e regimenta o disposto na Meta 

12.7 do PNE (Plano Nacional de Educação)

 Art. 4º As atividades de extensão devem compor, no mínimo, 

10% (dez por cento) do total da carga horária curricular 

estudantil dos cursos de graduação, as quais deverão fazer 

parte da matriz curricular dos cursos.

 Art. 19 As instituições de ensino superior terão o prazo de até 

3 (três) anos, a contar da data de sua homologação, para a 

implantação do disposto nestas Diretrizes.
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REESTRUTURAÇÃO DA GRADE CURRICULAR

 RESOLUÇÃO CONSUP Nº 20, DE 25 DE JUNHO DE 2018 →

Aprova o Regulamento Didático-Pedagógico (RDP) do IFSC e 

dá outras providências.

 Art. 116. Todos os cursos de graduação deverão assegurar, no 

mínimo 10% (dez por cento) do total de créditos curriculares 

exigidos para a graduação, em programas e projetos de 

extensão, orientando sua ação para áreas de grande 

pertinência social (PNE, meta 12.7), definidas por regulamento 

próprio.
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REESTRUTURAÇÃO DA GRADE CURRICULAR

Quem é responsável pela reestruturação da grade 

curricular?



 O Núcleo Docente Estruturante (NDE) de um curso de 

graduação constitui-se de um grupo de docentes, com 

atribuições acadêmicas de acompanhamento, atuante no 

processo de concepção, consolidação e contínua atualização 

do projeto pedagógico do curso (PPC). 

 O NDE possui caráter consultivo e propositivo.
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NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE (NDE)



 O NDE irá consultar os professores e alunos no processo de 

reestruturação da grade curricular.

 Resposta dos questionários

 Sempre levando em consideração o corpo docente, a 

infraestrutura e legislação vigente!
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NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE (NDE)



 Membros do NDE:

1. Prof. Edison A. C. Aranha Neto (Coordenador)

2. Prof. Bruno Scortegagna Dupczak

3. Prof. Carlos Ernani da Veiga

4. Prof. Enio Valmor Kassick

5. Prof. Fabrício Y. K. Takigawa

6. Prof. James Silveira

7. Prof. Murilo Reolon Scuzziato

8. Prof. Orlando José Antunes

9. Prof. Ricardo Luiz Alves

10. Prof. Rubipiara Cavalcante Fernandes

11. Prof. Sérgio Luciano Avila 56

NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE (NDE)



 O Colegiado de Curso de Graduação é um órgão consultivo 

de cada curso que  tem por finalidade acompanhar a 

implementação do projeto pedagógico, avaliar alterações dos 

currículos plenos, discutir temas ligados ao curso, planejar e 

avaliar as atividades acadêmicas do curso, observando-se as 

políticas e normas do IFSC.
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COLEGIADO DO CURSO



 Membros do Colegiado:

 Titulares:

1. Prof. Edison A. C. Aranha Neto (Coordenador)

2. Prof. Everthon Taghori Sica

3. Prof. Humberto Francisco Beirão Junior

4. Prof. João Carlos Martins Lúcio

5. Prof. Márcio Silveira Ortmann

6. Prof. Murilo Reolon Scuzziato

7. Prof. Jony Laureano Silveira (DAELN)

8. Profa. Paula Borges Monteiro (DALTEC)

9. Douglas Deni Alves (TAE)

10. Bianca dos Passos (discente)
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COLEGIADO DO CURSO



 Membros do Colegiado:

 Suplentes:

1. Prof. Daniel Tenfen (docente)

2. Debora Maria da Silva (TAE)

3. Roger Rabelo Schemes (discente)
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COLEGIADO DO CURSO



 Após aprovação do PPC no Colegiado do Curso:

➢ Colegiado do DAE

➢ Colegiado do Câmpus Florianópolis (inclui parecer da 

Biblioteca e da Coordenadoria Pedagógica)

➢ CEPE (Colegiado de Ensino, Pesquisa e Extensão)

 Alteração de PPC não necessita de aprovação do CONSUP 

(Conselho Superior)

 Processo pode levar até 6 meses!
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DEMAIS ETAPAS



 É um processo longo e deve ser feito com muita 

responsabilidade.

 Necessita da compreensão e colaboração de todos!
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REESTRUTURAÇÃO DA GRADE CURRICULAR



 Algumas alterações previstas:

 Reestruturação das UCs de Cálculo (Cálculo I, Cálculo II, 

Cálculo III e Cálculo IV*) com possível aumento da CH do 

Pré-Cálculo

 Reestruturação das UCs de Física (Física I, Física II, Física III 

+ Física Experimental I e Física Experimental II)

 Possível aumento da CH de Programação de Computadores I 

(60 h → 80 h)

 Possível extinção de Programação de Computadores II
62

REESTRUTURAÇÃO DA GRADE CURRICULAR



 Algumas alterações previstas:

 Inversão de fases entre Circuitos Elétricos III e Sinais e 

Sistemas

 Possível redução da CH de Regulação e Mercados de Energia 

Elétrica (60 h → 40 h)
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REESTRUTURAÇÃO DA GRADE CURRICULAR



 Algumas alterações previstas:

 Possível transformação de algumas UCs obrigatórias em 

optativas com o aumento da CH mínima de optativas

 Possível inclusão de uma ou mais UCs de Extensão

 Possível aumento da CH de Estágio Obrigatório

 Revisão dos pré-requisitos
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REESTRUTURAÇÃO DA GRADE CURRICULAR



 Sala G008 – Coordenação de Cursos

 Períodos: Tarde e Noite

 E-mail da coordenação:

 eng.eletrica@ifsc.edu.br

 Atendimento ao aluno – SIGAA

 Telefone:

 (48) 3211-6070 (Secretaria do DAE)
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CONTATO COM A COORDENAÇÃO

mailto:eng.eletrica@ifsc.edu.br


 Lista de e-mails: 

 [eletrica.fpolis@listas.ifsc.edu.br]

 SIGAA:

 Envio de avisos

 Publicação de notícias

 Murais do DAE:

 Publicação de resultados oficiais

 Vagas de Estágio/Bolsas de Pesquisa

➢ Importante que todos estejam com seus e-mails 

atualizados! 66

COMUNICAÇÃO COM OS ALUNOS



 http://eletrica.florianopolis.ifsc.edu.br
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SITE DO CURSO

http://elétrica.florianopolis.ifsc.edu.br/


Obrigado pela atenção!

Prof. Edison A. C. Aranha Neto

eng.eletrica@ifsc.edu.br
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REUNIÃO DE AUTOAVALIAÇÃO DO CURSO DE ENGENHARIA ELÉTRICA


