A participação dos estudantes, dos servidores e
da comunidade externa na melhoria contínua dos Institutos Federais
Dia 12 de julho de 2013
Bom dia para todos e todas !
Gostaria de agradecer o convite para conversar com os novos representantes sobre o papel do Conselho
Superior, das Comissões (CPA, CIS, CPPD) e Colegiados do IFSC (CEPE, CODIR e CDP).
É uma satisfação falar de um assunto que acredito tanto. Já são quase 20 anos participando e coordenando
fóruns participativos. Minha primeira experiência com esse tema começou em 1994 quando passei a
frequentar o Colegiado do Campus São José, por ser coordenador da área de RAC. Aprendi muito sobre
como funcionam os fóruns de participação coletiva com meus erros e acertos e com os erros e acertos de
meus colegas gestores.
Quando recebi o convite, me senti lisonjeado mas recusei porque sabia que o assunto e a importância do
momento exigiria uma grande preparação. Muitas vezes uma conversa como essa exigem 20 horas de
preparação.
Minha primeira preocupação foi como tratar de forma conjunta a CIS, CPPD, CDP, CEPE, CONSUP e CPA
em uma mesma apresentação. Muitos estudantes e servidores do IFSC desconhecem o que significam todas
essas siglas. Procurei encontrar o que essas instâncias possuem em comum. Espero que vocês apreciem e
enviem seus questionamentos !
O país está vivendo uma crise de representatividade. A falta de ética na política e a deficiência dos serviços
públicos levaram milhões de pessoas para as ruas. Os manifestantes deixaram claro que não confiam nas
estruturas partidárias e que classe política parece não representar os reais interesses da população. A sensação
popular é que pagamos muitos impostos e recebemos pouco em troca. Trabalhamos 5 meses por ano para
pagamento de impostos, mas temos que contratar serviços privados de saúde, educação e segurança.
A insatisfação popular se mostrou difusa, mas ficou claro que não era direcionada exclusivamente ao poder
executivo, legislativo ou ao judiciário. A responsabilidade por tamanha insatisfação pode ser creditada a
todas as instâncias da República Brasileira. A crise atingiu as prefeituras, câmaras de vereadores,
governadores, assembleias legislativas e a esfera federal.
A população percebeu que também é responsável pelos destinos do país. A omissão e a conivência são os
combustíveis da corrupção. Não adianta cobrar o exemplo da classe política e cada um não fazer a sua parte.
Parece que acordamos. Estamos longe ainda de transformar a nação, mas demos um passo importante.
Dissemos Basta. Sabemos que tornar o Brasil desenvolvido em todos os sentidos não será fácil. Mas
precisaremos plantar hoje para colhermos o futuro.
Há um mês, no dia 12 de junho de 2013, poucos sonhavam com o que estava por vir.
Ouvimos das ruas o clamor por mais investimentos em educação. E como resposta foi aprovada a lei que
destina 75% dos royalties do petróleo para a educação e 25% para a saúde. Isso significará mais de 2 bilhões
de reais adicionais para a educação já no ano que vem. A destinação dos 100% dos royalties do petróleo foi
uma bandeira defendida sabiamente pelos nossos reitores catarinenses.
Outras medidas pontuais foram colocadas em votação nas últimas semanas. Foi preciso que milhões saíssem
às ruas para que a classe política começasse a fazer melhor o seu trabalho. Já temos um deputado preso, já
temos a lei que transforma a corrupção em crime hediondo. Já temos a discussão sobre reforma política
acontecendo. Sabemos que essas ações concretas são ainda pontuais e de forte apelo popular, mas mostram
que a participação efetiva pode mudar os rumos da nação !
E esse aprendizado pode ser absorvido em todos os níveis e instituições.

A sociedade exige melhoria dos serviços públicos. Exige mais eficiência na gestão dos recursos. Exige
transparência e ética. Exige ser ouvida pelos seus representantes.
Nesse contexto o IFSC e todos os Institutos Federais devem fazer bem sua parte.
Somos uma instituição federal de educação, ciência e tecnologia. Atuamos dentro dos princípios
constitucionais e temos o dever de prestar serviços de excelência para nossa sociedade.
Aliás essa é uma preocupação que está explícita em nossa missão:
“Desenvolver e difundir conhecimento científico e tecnológico, formando indivíduos capacitados para o
exercício da cidadania e da profissão e tem como visão de futuro consolidar-se como centro de
excelência na educação profissional e tecnológica no Estado de Santa Catarina”
Não basta formarmos bons profissionais. Eles devem ser educados para a cidadania. Não basta difundirmos
conhecimento científico e tecnológico. Precisamos desenvolver o conhecimento e atuarmos como um centro
de excelência.
Para que a missão do IFSC possa ser alcançada precisamos garantir a participação da comunidade interna e
externa. Somos em milhares de servidores e estudantes e podemos encontrar juntos as soluções para nossos
desafios diários se trabalharmos de forma solidária.
Essas ideias não se aplicam apenas ao IFSC. Aplicam-se a todos os Institutos Federais. Conhecendo outros
reitores e a partir da experiência concreta do IFSC e do IF-Farroupilha temos a convicção de que a
participação ativa tem o poder de promover a melhoria contínua do processo de ensino-aprendizagem. A
gestão participativa é a forma mais eficiente de se fazer gestão, pois é a que gera maior grau de
comprometimento.
E por acreditar nisso gostaria desde já expressar meu respeito e admiração a todos os representantes eleitos
pela comunidade. Todos vocês são lideranças que podem atuar inspirando e influenciando seus colegas,
atuando em um caminho de mão dupla. Porque vocês podem inovar a gestão do IFSC propondo nossas ideias
e também podem trazer para o debate as expectativas da comunidade.
Em um momento político onde percebemos uma crise de representatividade vocês podem ser os
representantes que gostariam que seus representantes fossem.
Por isso é importante refletir sobre como isso é possível. Para ajudar estamos propondo 4 perguntas
fundamentais:
1- Como funciona o processo decisório do IFSC ?
2- Qual o papel pedagógico dos Colegiados e do Conselho Superior ?
3- Como é possível ampliar a participação dos servidores, da comunidade externa e dos estudantes ?
4- Como a Avaliação Institucional (CPA) pode contribuir para aumentar a eficiência da gestão?
Há pouco comentamos sobre a missão do IFSC. Comentamos sobre a nosso desafio de formar profissionais
cidadãos. E isso nos remete ao que significa cidadania. Essa palavra possui diversos significados dependendo
de cada cultura. Uma definição mais simples seria: É o conjunto de direitos e deveres ao qual um indivíduo
está sujeito em relação à sociedade em que vive”

E quando falamos em direitos e deveres pensamos logo na Constituição Federal. Nossa constituição de 1988
é chamada de constituição cidadã porque foi construída a partir de mais de 2 décadas de regime militar, onde
prevalecia o estado de exceção.
Vejam que no seu Artigo 206 está escrito: O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: I igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;....III -pluralismo de ideias e de concepções
pedagógicas, e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino;....V - valorização dos profissionais
da educação escolar, VI - gestão democrática do ensino público, na forma da lei;
O campus São José do IFSC foi um dos primeiros campus do país a instalar o Colegiado da Comunidade
Escolar em 1991. Esse fato foi resultado da Constituição Federal recém-aprovada.
Mais tarde, em 1996, a LDBE também fez referência a forma como o ensino brasileiro deve ser organizado.
O Art. 14 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação – Lei número 9394/96 determina que:
Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do ensino público na educação básica, de
acordo com as suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios: I - participação dos profissionais da
educação na elaboração do projeto pedagógico da escola; II - participação das comunidades escolar e local
em conselhos escolares ou equivalentes.
A Constituição Federal e a LDBE deixam claro que a participação na gestão escolar é um direito dos
estudantes, dos profissionais da educação e da sociedade como um todo. Não se trata de uma concessão do
dirigente.
Por isso é importante que a participação ocorra com qualidade, obrigação de todos os gestores escolares
brasileiros, sejam eles Reitores ou Diretores das instituições de ensino.
O Estatuto do IFSC é nossa constituição e um de seus objetivos é garantir que a estrutura administrativa atue
em sintonia com os diversos órgãos consultivos e deliberativos. Nosso Estatuto e nosso Regimento Geral
definem as atribuições dos detentores dos cargos comissionados e dos Colegiados, Comissões e Conselho
Superior.
Na página do IFSC encontramos o organograma simplificado da Reitoria. Uma leitura rápida dessa figura
não permite que percebamos as relações existentes entre os diversos fóruns. Existem graus de hierarquia
previstos na Lei de criação dos Institutos Federais (Lei 11.892/2008) e no nosso Estatuto e Regimento Geral.

A Constituição Federal garante a participação da comunidade interna e externa na tomada das decisões do
IFSC e isso significa que o Reitor ou o Diretor do campus não tem o direito e o poder de todas as decisões
sozinho. O mesmo poder que atribuiu autoridade aos gestores é o que garante que ele seja compartilhado
pela sociedade. Isso não significa um esvaziamento do poder do Reitor ou do Diretor. Suas atribuições estão
claramente definidas no Estatuto e no Regimento Geral. As competências dos Conselhos e Conselho
Superior também estão claramente definidas.
E na administração pública só é possível fazer aquilo que está previsto em lei.
Procurei ilustrar de forma didática a relação entre os diversos fóruns do IFSC. Entendo que o Conselho
Superior é o centro do processo decisório, tendo o Reitor como seu presidente. O Conselho Superior é o
único fórum deliberativo do IFSC.

Todos os componentes do Conselho Superior são considerados ordenadores de despesas porque eles têm o
poder de aprovar ou reprovar, entre tantas competências, o planejamento e a prestação de contas do IFSC.
Todos os demais fóruns e comissões foram criados com papel consultivo. O Colégio de Dirigentes é
consultivo ao Reitor por força de lei e é o único que não possui a representação dos estudantes e de
servidores. Estes são representados indiretamente pelos dirigentes eleitos e pelo Reitor eleito.
A composição do CEPE, CODIR, CDP, CPA, Conselho Superior e Colegiados dos campus possibilita que
mais de 500 pessoas participem do processo decisório, entre titulares e suplentes.
Parece muita gente, mas o IFSC possui mais de 17 mil estudantes e 2 mil servidores. Somos uma
comunidade de quase 20 mil pessoas. Logo 2,5% delas representam 97,5%. Vejam a importância da
representatividade.
Temos a leitura de que ninguém é tão bom quanto todos nós juntos. Essa é uma adaptação da frase de Warren
Bennis. O processo decisório do IFSC permite que os desafios institucionais sejam superados considerando
diversos pontos de vista. Cada pessoa naturalmente enxerga o mundo a partir de seus referenciais.

Encontrar a melhor solução para os desafios institucionais exige trabalho em equipe e respeito à pluralidade
de ideias. Para fins de ilustração dessa nossa preocupação com a soma dos diferentes pontos de vista
mostramos a figura a seguir.

O que cada um enxerga depende muito da forma como abordamos os problemas.
A partir dessas considerações mais gerais, respondemos a primeira pergunta.
Abordando o papel dos Conselhos, Comissões e Colegiados podemos dizer que as principais funções de
todos eles são: a qualificação do processo decisório e educação para a cidadania. No Colegiado do Campus
temos a oportunidade de discutir os problemas concretos com a efetiva participação dos estudantes,
servidores e comunidade externa. Nos campus estão nossos estudantes e são neles que acontece efetivamente
o processo de ensino-aprendizagem. Todas as instâncias superiores existem para contribuir para que o
estudante receba a melhor educação profissional e cidadã possível.

Em uma escola temos o dever de praticar o que acreditamos ser nosso ideal de sociedade. Nossos estudantes
são as lideranças do presente e do futuro. Criar um ambiente onde os estudantes compreendam a importância
da participação como representantes nos Colegiados, sejam eles do Campus ou dos Cursos, como
representantes de classe e membros dos centros acadêmicos, grêmios estudantis e diretórios centrais é
fundamental para a sociedade.
O CDP é composto por representantes da Reitoria e das Comissões CIS – Comissão Interna de Supervisão e
CPPD – Comissão Permanente de Pessoal Docente. Compreendemos que a principal ação do CDP é o
desenvolvimento das pessoas. Servidores bem preparados são mais capazes de transformar para melhor a
vida dos estudantes.

Vejam a importância do CEPE para que o ensino, a pesquisa e a extensão estejam articuladas de forma
indissociável. Algumas pessoas podem imaginar que sempre existiram esses fóruns de participação. As
gestões vão se sucedendo e aperfeiçoando os processos. Entendemos que a nova composição do CDP é um
avanço.

A criação do CEPE só foi possível a partir do ano de 2006, quando o então CEFET-SC recebeu 3 novas
funções de direção CD3, criando assim a vice diretoria-geral, a pró-reitoria de pesquisa e a pró-reitoria de
gestão do conhecimento. Antes só havia a direção de ensino, de extensão e de administração. O Estatuto
havia sido discutido no final de 2005 e submetido a parecer jurídico do MEC e da AGU. Enviamos para a
Direção-Geral em 2 de junho de 2006 uma proposta com o intuito de atender as recomendações legais e na
oportunidade propomos a criação do CEPE, que foi discutido e acatado pela comunidade. As universidades
já existiam essa estrutura. Hoje o CEPE é comum na maioria dos Institutos Brasileiros.
Nem todos os Institutos Federais possuem CDP porque entendem que a política de desenvolvimento dos
servidores deve ser conduzida diretamente pelas Diretorias de Gestão de Pessoas. Entendemos que a
participação dos servidores é fundamental para a construção de políticas de capacitação sintonizadas com
suas reais expectativas.
Quanto ao Conselho Superior é importante acrescentar que esse fórum possibilita que a sociedade civil
organizada participe e contribua para a melhoria da gestão dos Institutos Federais. O acompanhamento do
que acontece no IFSC é de interesse social. Para fins de comparação ressaltamos que na Alamo Colleges,
uma instituição parecida com o IFSC e localizada em San Antonio (EUA) o Conselho Superior é composto
apenas de cidadãos eleitos na cidade. Eles têm o poder de contratar e demitir o Reitor. Na Alamo Colleges
em todas as entradas há um quadro dizendo que o objetivo é o Sucesso dos Estudantes.
É necessário um comentário a parte sobre o papel singular da Comissão Própria de Avaliação (CPA). Há uma
frase famosa de Lord Kelvin, que me chamou a atenção quando se trata em medição:“Você não pode
gerenciar aquilo que você não mede...” Trazendo essa expressão para a gestão pública compreendemos que
não é possível que os dirigentes tomem decisões sem considerar tendências, indicadores e avaliações
permanentes.

Antes da Lei do SINAES (Lei número 10.861/2004) realizar avaliação do processo de ensino-aprendizagem
dependia da vontade dos gestores da educação. Ampliamos a aplicação da avaliação para todos os níveis em
2009 porque compreendemos que as avaliações institucionais e os indicadores são estratégicos para o
combate à evasão, para a melhoria da qualidade das aulas, para priorização das ações e projetos do
Planejamento. Como melhorar algo que não conhecemos? O trabalho da CPA oportuniza que a gestão possa
aperfeiçoar os processos pedagógicos e administrativos.

Para finalizar podemos discutir um pouco sobre como tornar a participação dos representantes mais efetiva e
como garantir que os 97,5% dos representados se sintam parte do processo decisório. Não podemos permitir
que no IFSC ocorra crise de representatividade. Compreendemos que a transparência, a ética, a organização,
a eficiência, a tecnologia e o diálogo são fundamentais para facilitar a participação de todos no processo
decisório. Os representantes não podem representar a si mesmo. Sabemos das dificuldades em se ouvir os
representados que estão espalhados em todo estado catarinense. Temos estudantes que votam para Reitor e
para Diretor de campus espalhados por Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul e São Paulo.
Esse é um desafio complexo, que está sendo enfrentado por todos os Institutos Federais brasileiros.
Entendemos que a publicação das informações no Portal dos Colegiados, o uso de fóruns de discussão para
interação maior entre representantes e representados, o uso do correio eletrônico, a realização de reuniões
presenciais e via webconferência, a realização de enquetes e pesquisas onlines para conhecer o que os
representados pensam de determinados assuntos são algumas possibilidades que já adotamos. Existem
muitas outras possibilidades que precisam ser experimentadas e exploradas.

http://www.ifsc.edu.br/menu-institucional/colegiado

http://forum.ifsc.edu.br

Esperamos que os novos representantes possam inovar na criação de diferentes maneiras de interação com
seus representados. Isso certamente será importante para fortalecer a gestão participativa.
Atenciosamente,
Jesué Graciliano da Silva

