Candidatos TAEs ao CONSUP

DANILO TADACHI NISHIDA
Sou formado em Administração (UFSC) e Ciências Contábeis (Unisul), com
especialização em controladoria (Uniasselvi). - Entrei no IFSC em 06/2014 no Campus
Chapecó, ao qual permaneci até 01/2018, sendo esta data removido para o Campus
Criciúma. Em Chapecó, tive a oportunidade de assumir a Chefia do Departamento de
Administração e participar de várias comissões do Campus e da Rede. - Antes de entrar
no IFSC trabalhei em empresas como Amanco, Unimed, Schneider Eletric, Deloitte e
outros, ao qual exerci atividades relacionadas as áreas de auditoria, controladoria,
contábil, planejamento, compras e contratos.

RENATA IVONE GARCIA
Possui graduação em Biblioteconomia, com habilitação em gestão da
informação, pela Universidade do Estado de Santa Catarina (2012),
Especialização em Gestão de Bibliotecas Escolares pela Universidade
Federal de Santa Catarina (2015) e está finalizando Mestrado em
Ciência da Informação também pela Universidade Federal de Santa
Catarina. Desde novembro de 2013 ocupa cargo de Bibliotecáriadocumentalista no IFSC, e atualmente está lotada na Biblioteca do
câmpus Araranguá. Desde 2014 é Representante da Região Planalto
Serrano e Sul do Sistema de Bibliotecas Integradas do IFSC (SiBI/IFSC). É candidata
eleita para assumir a Coordenação de Biblioteca do câmpus Araranguá a partir do
segundo semestre de 2018.

Danieli Arsego Oro
É Técnica Administrativa em Educação - TAE do Instituto Federal de
Santa Catarina (IFSC) Câmpus Xanxerê desde 2013, possui
graduação em Gestão Ambiental pela Universidade do Oeste de Santa
Catarina – UNOESC (2015), mestranda em Ciências Ambientais pela
Universidade Comunitária de Chapecó – UNOCHAPECÓ (2018). Foi
Coordenadora de Extensão e Relações Externas, atualmente é
Coordenadora do Polo pelo MEDIOTEC, é membro da Comissão do
IFSC Sustentável, Comissão Eleitoral, Comissão de Pregão e
Licitação, é pregoeira no câmpus e já foi membro titular do Colegiado
do Câmpus representando os TAEs e membro suplente do CONSUP (2016-2018).
Participou da construção da Política de Comunicação, do Regimento Interno do câmpus,
do Plano de Desenvolvimento Institucional e do Regimento Didático Pedagógico. Atua de
forma participativa nas decisões do câmpus e da instituição através dos grupos de
trabalho e das demais comissões em que representa a carreira dos TAEs.

Juliane Bubniak Ortiz da Boa Ventura
Sou servidora do IFSC, lotada no câmpus Canoinhas, desde janeiro de
2014, sendo que desde maio de 2014 atuo na assessoria da direção
geral. Sou mestre em Desenvolvimento Regional pela Universidade do

Contestado, estou concluindo a pós em Gestão Pública para Educação Profissional e
Tecnológica pelo IFSC, possuo MBA em Tecnologia da Informação e Comunicação na
Educação pela PUCRS, Tecnóloga em Processamento de Dados pela Universidade
Mackenzie. Minha experiência profissional sempre foi na área de educação, trabalhei nas
áreas de informática e comunicação no setor privado. No Câmpus Canoinhas procuro
participar, dentro de minhas possibilidades, das atividades de gestão democrática: fui
membro da CPA Local (2014-2016), atuo na gestão atual como secretária do colegiado do
câmpus e como representante do Câmpus na Comissão de Ética.

Vosnei da Silva
Sou assistente social do Câmpus Chapecó, atualmente trabalhando no setor DAE
(Departamento de Assuntos Estudantis). Estou no câmpus a cinco anos (completado
neste mês de junho) e sempre atuei nessa área. Já participei de diversas comissões,
colegiados (curso de Engenharia), eventos e grupos de pesquisa (por exemplo em
Currículo Integrado). Atualmente faço parte do Comitê Gestor de Assuntos Estudantis
(CGAE), sendo membro represente dos setores pedagógicos da região oeste. Em relação
a minha formação, sou da área do Serviço Social (área de atuação), mas também em
História e pós-graduação em Geografia.

Daiana Alves Machado
Sou pós-graduanda de Especialização em Gestão da Segurança de
Alimentos pelo Centro Universitário Senac (conclusão em 2019), graduada
em Tecnologia em Alimentos (2017) e Técnica em Agroindústria (2014),
ambos pelo IFSC - câmpus Canoinhas. Ingressei como Técnica de
Laboratório no IFSC - câmpus Canoinhas em janeiro de 2017. Fui membro
discente titular do Consup – IFSC de agosto/2016 a fevereiro/2018; membro
discente titular do Colegiado do IFSC – câmpus Canoinhas de maio/2016 a
fevereiro/2018, atuando como Secretária do Colegiado durante quatro meses; e membro
titular do Cômite Permanente de Acompanhamento do Desenvolvimento Institucional,
como represente do Consup, de fevereiro/2017 a fevereiro/2018. Participei de vários
projetos de pesquisa e de extensão como bolsista e colaboradora e de Comissões
Eleitorais, Grupos de Trabalho, Comissões Organizadoras de Eventos, Colegiado de
Curso Superior, entre outros. Atualmente, participo do GT de Infraestrutura do Câmpus
Canoinhas, da Comissão de Organização de Formatura 2018/1, da Comissão
Organizadora do 4º Workshop de Ciência e Tecnologia em Alimentos, da Comissão de
Verificação da Adequação do Câmpus Canoinhas ao Instrumento de Avaliação dos
Cursos de Graduação do MEC, e atuo como Fiscal Técnica de Contrato de Limpeza e
Fiscal Usuário dos Contratos de Dedetização e de Elevadores. Segue meu currículo
Lattes: (http://lattes.cnpq.br/1196188317717583).

CONRADO BACH NETO JUNIOR
Natural de Lages/SC
Técnico Administrativo do IFSC Câmpus Lages desde 2013, cargo
efetivo de Assistente de Alunos; Coordenador Pedagógico durante os
anos de 2016 e 2017; atualmente, desempenha a função de
Coordenador de Extensão.
Possui Graduação em Música – Licenciatura Plena, pela Universidade
Federal de Santa Maria/RS. 2003 – 2007; e Pós-Graduação (Lato
sensu) em Educação Profissional Integrada. Instituto Federal de Santa Catarina. 2014 –
2015.
Atuação Profissional (anterior a 2013) – atuou como professor de Música em diversas
instituições de ensino.

Idney Silva Junior
Cientista Social com mestrado em Gestão de Políticas Públicas, sou servidor do IFSC
desde 2014. Dentro do IFSC já representei os TAEs em Colegiado de Curso,
Departamento e atualmente estou no Colegiado do Campus. Sempre busquei atuar no
sentido de promover a função pública do nosso trabalho, que deve ser voltada sempre no
interesse da sociedade. Este interesse social deve ter como objetivo o IFSC ser o melhor
lugar para se estudar e também para se trabalhar. Em um momento de greve crise
institucional, se faz cada vez mais necessária a ampla participação da comunidade, de
forma a garantir uma instituição cada vez mais forte e cada vez melhor. No CONSUP, a
representação dos TAEs deve entender que somos parte fundamental do IFSC e não uma

categoria subalterna. E a única garantia que temos de uma efetiva participação dos TAEs
nos processos decisórios se dá pelo fortalecimento dos órgão colegiados, que garantem a
representação de TODA a comunidade escolar e não apenas de alguns. Assim, me coloco
a disposição dos meus colegas pra representá-los neste que o Órgão máximo do IFSC.

Felipe Natalino Cravo
Meu nome é Felipe Natalino Cravo, servidor técnico administrativo,
técnico de tecnologia da informação, ingressei no IFSC em Março
de 2015 no CAMPUS CANOINHAS, trabalhei 3 anos no Campus
Canoinhas e em fevereiro de 2018 fui removido para o Campus
Tubarão. No campus Canoinhas participei de comissões, grupos
de trabalho, fui coordenador da Coordenadoria de tecnologia da
informação e da Comunicação por 1 ano. Sou formado como
Técnico em Redes de Computadores e estou cursando Superior
em Redes de Computadores.

Igor Guterres Faria
Possui graduação em Pedagogia pela Universidade Federal de
Goiás (2012) e é mestrando em Educação na Universidade Federal
do Paraná (2018.2). Ingressou no IFSC em 2014 no cargo de
Pedagogo, sendo lotado no Câmpus Canoinhas. Foi Coordenador
Pedagógico de 2015 a 2016. Foi eleito representante TAE para o
Colegiado do Câmpus Canoinhas para o período de 2014 a 2016 e
foi membro do Colegiado do curso superior de Tecnologia em

Alimentos e de Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Atualmente é Coordenador de
Cursos Técnicos e FIC, coordenação vinculada a PROEN/DIREN. Na instituição, possui
experiência em grupos de trabalho sobre evasão, permanência e êxito, implementação de
cursos técnicos e de graduação, elaboração e análise de PPC de cursos técnicos, de
graduação e de pós-graduação.

KARIN BECK
Administradora no IFSC desde 2010, atualmente lotada no
Câmpus Florianópolis. Formada em Administração, Pós
Graduada em Finanças e em Turismo, e Mestrado em
Administração. Preza pela responsabilidade, ética, transparência
e pelo trabalho independente de crenças políticas, internas ou
externas, pois acredita que a Instituição transcende aos Gestores.
Em sua trajetória no IFSC atuou como Coordenadora de
Almoxarifado e Patrimônio junto a Reitoria e no Câmpus
Florianópolis exerce a Coordenação de Serviços Gerais junto ao DINF. Quando da
Expansão II capacitou diversos servidores para atuarem na área de Almoxarifado e
Patrimônio. No Câmpus é responsável pelo transporte, protocolo, vigilância, portaria e
limpeza. Além disso, secretaria o Conselho de Gestão e o Colegiado do Câmpus e
assessora a Chefia de Departamento de Infraestrutura. Participou, e ainda participa,
ativamente de diversas Comissões: CISSP/CF, Formaturas/CF, Revisão de Atribuições
Regimentais dos Diretores, Chefes e Coordenadores/CF, Mapeamento de Atribuições e
Pessoal/CF, Concurso Público, Exame de Classificação/CF e CPAD.

DIEGO GOLTARA GOMES
Siape: 2822876 Ingresso no IFSC: Agosto de 2015 Lotação: câmpus
Gaspar Servidor Técnico administrativo em Educação, ocupante do
cargo de Assistente em Administração. Sou formado pelo Instituto
Federal de Santa Catarina no Curso Superior de Tecnologia em Gestão
Pública e atualmente discente do curso de Administração Pública da
UDESC. Atuo na Assessoria da direção-geral do câmpus Gaspar no
cargo de Assessor da direção. Sou membro titular da CPA Central do
IFSC, da Comissão Interna de Saúde do Servidor Público – CISSP do
câmpus Gaspar.

Ananda M. Kohn

É assistente em administração na Diretoria de Gestão do Conhecimento – Pró-reitoria de
Desenvolvimento Institucional (Prodin). Tem graduação e mestrado em Filosofia (Unijuí e
UFSM, respectivamente) – linha de pesquisa: Ética e Filosofia Política. Foi professora do
curso Mulheres Mil (Pronatec) nas disciplinas "Conhecimento Histórico-cultural" e "Ética e
Cidadania". Foi tutora presencial da Especialização em Proeja EAD no câmpus São
Miguel do Oeste. Foi servidora da Prefeitura Municipal de Porto Alegre (Secretaria
Municipal de Cultura – Coordenação do Livro e Literatura).

