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Prof.Zízimo

Zízimo Moreira Filho
O professor Zízimo é casado, pai de dois filhos, tem 57 anos.
É residente em Florianópolis há mais de 55 anos e foi aluno
da antiga Escola Técnica Federal de Santa Catarina onde se
formou como Técnico em Mecânica. Iniciou a carreira como
professor em 1987 na antiga ETFSC, atual IFSC Câmpus
Florianópolis.

Formação Acadêmica
●
●
●
●

Mestre em Engenharia e Ciência de Materiais pela UFSC - 2019
Especialista em Automação Industrial pela Faculdade de Tecnologia SENAI/SC – 2009.
Engenheiro Industrial Mecânico pela Universidade do Vale do Itajaí - UNIVALI - 2008.
Tecnólogo em Automação Industrial pelo Centro de Tecnologia em Automação Industrial 2003

Atuação como Docente

●

●

●

●
●

Professor Efetivo do Magistério de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (EBTT), desde 23 de
fevereiro de 1987, com atuação nos Cursos Técnicos de Mecânica, Eletrotécnica, Manutenção
Automotiva, e Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Energia.
Iniciou as atividades no Departamento Acadêmico de Metal Mecânica no Curso Técnico de
Mecânica entre fevereiro de 1987 e dezembro de 2002 ministrando as disciplinas de Desenho
Técnico, Metrologia, Máquinas Operatrizes, Fundição, Manutenção Mecânica, Prática de
Manutenção Mecânica, Resistência de Materiais e Processos de Soldagem.
A partir do ano de 2003, iniciou as atividades no Curso Técnico em Manutenção Automotiva do
mesmo departamento, do qual foi um dos participantes na elaboração do projeto e, ministrou as
disciplinas de Desenho Técnico, Metrologia, Motores Térmicos, Eletricidade e Eletrônica
Embarcada, Estrutura e Montagem Veicular, Projeto Integrador, Manutenção Auto-veicular,
Combustíveis e Lubrificantes e Processos de Fabricação.
Atuou também no Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Sistemas de Energia na
disciplina de Máquinas Térmicas e Hidráulicas.
Atualmente leciona as disciplinas de Motores Térmicos e, Eletricidade e Eletrônica Embarcada
do Curso de Manutenção Automotiva do Departamento Acadêmico de Metal Mecânica.
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Experiência na Área de Formação Profissional
●
●
●

Experiência na área automobilística, sendo um dos autores do curso Técnico de
Manutenção Automotiva, em que leciona atualmente.
Experiência na área de projetos de vasos de pressão e redes de ar comprimido.
Experiência na área de Engenharia de Materiais onde desenvolveu estudo para análise da
influência da pulsação ultrassônica da corrente no processo TIG sobre a microestrutura e
geometria da solda.

Experiência em Gestão
●
●
●
●
●
●

Diretor de Administração e Planejamento do Centro Federal de Educação Tecnológica de Santa
Catarina - CEFETSC - 1999-2003;
Coordenador do Curso Técnico em Automobilística - 2011;
Coordenador do Curso Técnico em Manutenção Automotiva- 2009;
Membro do Colegiado do Departamento Acadêmico de Metal Mecânica desde 2004;
Membro do Conselho Diretor do Centro Federal de Educação Tecnológica de Santa Catarina –
CEFETSC, de setembro de 1999 a fevereiro de 2003.
Membro de Conselho Superior do Instituto Federal de Santa Catarina – IFSC, de dezembro de
2009 a dezembro de 2011.

Currículo Lattes: h
 ttp://lattes.cnpq.br/3053047139068511

4

Prof.Beirão

Humberto Francisco Beirão Junior
O professor Beirão, casado, pai de uma filha, tem 53 anos. É
natural de Florianópolis. Iniciou sua carreira como docente em
1992 na antiga Escola Técnica Federal de Santa Catarina, atual
IFSC Câmpus Florianópolis.

Formação Acadêmica
●
●
●
●
●

Doutor em Economia Aplicada pela Universidad de
Alcalá (Espanha) - 2011.
Mestre em Administração e Gestão Pública pelo
Instituto Nacional de Administração Pública da Espanha e Universidad de Alcalá - 2005.
Mestre em Engenharia de Produção pela UFSC - 1998.
Especialista em Engenharia Biomédica pela UFSC - 1996.
Graduado em Engenharia Elétrica pela UFSC - 1990.

Atuação acadêmica
●

●
●
●

●

●

É professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina – IFSC,
desde 1992, sendo contratado neste ano como professor substituto, e sendo efetivado por
meio de concurso público em março de 1994.
Coordena o projeto de implantação do Escritório de Gerenciamento de Projetos do Câmpus
Florianópolis.
Participa como pesquisador do Grupo de Pesquisa em Redes Elétricas Inteligentes do IFSC
desde 2014.
Atuou como professor das disciplinas “Cenários Econômicos”, “Concepção e Gestão de
Projetos Públicos” e “Planejamento”, no Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública do
Programa Universidade Aberta do Brasil (UAB) no Câmpus Florianópolis de 2008 até 2014.
Foi responsável pelo planejamento e elaboração das disciplinas “Cenários Econômicos” e
“Concepção e Gestão de Projetos Públicos” do Curso Superior de Tecnologia em Gestão
Pública do Programa Universidade Aberta do Brasil (UAB), no Câmpus Florianópolis.
Atuou como professor das disciplinas “Informática” e “Materiais e Equipamentos Elétricos”,
no Curso Semipresencial de Técnico em Eletrotécnica, ofertado pelo Cefet/SC em convênio
com a Eletrosul, iniciado no ano de 2002.
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●

Atualmente leciona as disciplinas de Instrumentação e Medidas Elétricas, no Curso Técnico em
Eletrotécnica; Administração Geral e Materiais e Equipamentos Elétricos, no Curso Superior de
Tecnologia em Sistemas de Energia; Administração para Engenharia, Empreendedorismo e
Sistemas de Medição de Energia, no Curso de Engenharia Elétrica, do Departamento
Acadêmico de Eletrotécnica.

Experiência na Área de Formação Profissional
●

●

Tem experiência nas áreas de Engenharia Elétrica e de Produção, com ênfase na
Conservação de Energia, Eficiência Energética, Desenvolvimento Sustentável, Gerenciamento
de Projetos, Gestão Pública e Inovação Tecnológica.
Atua principalmente nos seguintes temas: energia elétrica, educação e inovação tecnológica,
gestão de projetos, gestão pública, projetos de mecanismos de desenvolvimento limpo
(MDL) e desenvolvimento sustentável.

Experiência em Gestão
●
●
●
●

●
●

Atua como representante docente no Colegiado do Curso Superior de Tecnologia em
Sistemas de Energia.
Atua como representante docente no Colegiado do Curso de Bacharelado em Engenharia
Elétrica.
Atua como representante docente do Curso Superior de Tecnologia em Sistemas de Energia,
no Colegiado do Departamento Acadêmico de Eletrotécnica.
Prestou assessoria em assuntos relacionados à pesquisa e extensão, para a Diretoria de
Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão, auxiliando na organização, coordenação e fomento
destes temas no Câmpus Florianópolis, de 2016 a 2018.
Atuou como chefe do laboratório de Instrumentação e Medidas Elétricas do Departamento
Acadêmico de Eletrotécnica nos anos de 2015 e 2016.
Coordenou o Curso Superior de Tecnologia em Sistemas de Energia em dois momentos, nos
anos de 2007 e 2008, e nos anos 2013 e 2014.

Outras Experiências
●
●
●
●

Participou da Comissão de Reformulação do Projeto Pedagógico dos Cursos Técnicos em
Eletrotécnica nos anos de 2017 e 2018.
Atuou como avaliador de processos de Reconhecimento de Saberes e Competências, de
2013 à 2016.
Participou em Curso de Formação Empreendedora na Educação Profissional, promovido
pelo Sebrae-SC nos anos 2000 e 2001.
Atuou no Departamento Comercial da empresa ACS Eletrônica e Comunicações, entre os
anos de 1990 e 1991.

Currículo Lattes: h
 ttp://lattes.cnpq.br/9436570695233877
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Câmpus Florianópolis em primeiro lugar, sempre!
Os 110 anos do Câmpus Florianópolis nos faz refletir sobre toda a trajetória desta instituição. Da
Escola de Aprendizes Artífices ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa
Catarina e da constante evolução dos trabalhos artesanais, passando pela era industrial e
chegando a era da informação. Por mais de um século o IFSC Câmpus Florianópolis conduz e
protagoniza a evolução do ensino técnico e tecnológico em Santa Catarina. O Câmpus foi a primeira
unidade do atual sistema IFSC e mesmo agora, após a expansão para os atuais 22 Câmpus, se
mantém e se destaca como referência nos avanços do ensino, pesquisa e extensão.
Alinhados com os objetivos do planos de desenvolvimento institucional 2020-2024, nossa proposta
de trabalho visa reforçar a imagem do Câmpus Florianópolis em primeiro lugar, sempre, como
instituição pública de educação profissional, científica e tecnológica. Em nosso plano,
proporcionamos condições aos alunos para o seu desenvolvimento profissional e tecnológico,
valorizando e enaltecendo a importância do trabalho no exercício da cidadania e na construção de
uma sociedade melhor e mais esclarecida. Também priorizamos a atuação da instituição junto à
sociedade, na produção de conhecimento a partir de suas necessidades, visando o
desenvolvimento de produtos, processos e serviços que contribuam com o setor produtivo e as
demandas sociais e culturais da nossa região.
Para isso, a proposta abrange o desenvolvimento de uma política de ensino única, integrada e
norteadora, onde com seu corpo docente, técnicos administrativos e estudantes, apresentam um
enorme potencial para otimizar e ampliar a qualidade e oferta de cursos em diversas modalidades.
A vocação do Câmpus Florianópolis para pesquisa aplicada e inovação será ainda mais incentivada
para que nossos alunos desenvolvam experiências na resolução de problemas técnicos e
tecnológicos para a sociedade, indústria e mercado. Projetos e ações de extensão serão
estimulados para gerar conhecimento e experiências de excelência a nossos alunos, além do
impacto socioeconômico e cultural nas comunidades atendidas. Avançaremos ainda mais
incentivando o protagonismo dos alunos nas iniciativas empreendedoras de atendimento à
sociedade como empresas juniores, escritórios modelos e incubadoras. Propomos uma gestão ágil,
desburocratizada e transparente para o avanço inteligente do Câmpus, visando a simplificação dos
processos. Além disso, uma gestão da informação que otimize o alcance de resultados pelas
pessoas, sejam elas, técnicos administrativos, professores ou alunos.
Para manter o reconhecimento conquistado pelo Câmpus Florianópolis nesses 110 anos, temos o
compromisso de priorizar o desenvolvimento de nossas qualidades, nos colocando na vanguarda
das práticas de ensino, na evolução da aplicação da pesquisa e na potencialização dos resultados
da extensão. Destacamos que esse resultado só poderá ser alcançado com a participação efetiva
dos servidores e alunos para que sejamos competentes na direção e no prumo da excelência. Só
alcançaremos estes resultados colocando o C
 âmpus Florianópolis em primeiro lugar, sempre!
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Principais objetivos
1.

Valorizar o Câmpus Florianópolis.

2.

Aproximar a Direção-Geral aos Departamentos e Coordenadorias de cursos.

3.

Estabelecer uma política de parceria entre o Câmpus Florianópolis e a Reitoria.

4.

Aprimorar a relação entre os departamentos do Câmpus juntamente com os coordenadores de
cursos.

5.

Propor uma política de ensino única, integrada e norteadora.

6.

Fortalecer os cursos Técnicos.

7.

Otimizar a oferta de cursos em todas as modalidades no Câmpus Florianópolis.

8.

Fortalecer a pesquisa aplicada e a inovação possibilitando o incremento da relação com a
indústria e o mercado.

9.

Apoiar e fomentar a extensão no Câmpus Florianópolis com programas e projetos, estimulando o
espírito empreendedor.

10.

Reestruturar a matriz orçamentária do Câmpus Florianópolis com revisão dos parâmetros
quantitativos e qualitativos.

11.

Priorizar ações de gestão sustentável no Câmpus Florianópolis.

12.

Promover a integração dos servidores do Câmpus Florianópolis.

13.

Estimular e apoiar ações de capacitação e formação dos servidores do Câmpus Florianópolis.

14.

Implementar ações nas diretorias a fim de melhorar a agilidade dos processos e projetos,
vinculados às diversas áreas.

15.

Incentivar o esporte como princípio de integração entre a comunidade acadêmica.

16.

Ampliar ações que incentivem a participação da comunidade acadêmica nas várias modalidades
artísticas e culturais do Câmpus.
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PLANO DE AÇÕES
DIREÇÃO-GERAL
●
●
●

●
●
●
●
●
●

Integrar os técnicos administrativos e docentes para colocar o processo de
ensino-aprendizagem como o centro da atenção da administração do Campus.
Priorizar um conjunto de ações com objetivo de fortalecer o Câmpus Florianópolis como
escola de excelência e referência em educação científica e tecnológica.
Estabelecer estratégias no incentivo à pesquisa aplicada na solução de problemas técnicos,
de interesse social e de desenvolvimento sustentável, permitindo estabelecer parcerias com
o setor produtivo.
Aproximar a Direção-Geral junto aos Departamentos e Coordenadorias de cursos.
Estabelecer uma política de parceria entre o Câmpus Florianópolis e a Reitoria.
Implementar ações articuladas ao ensino, pesquisa e extensão, que proporcionem aos
alunos a permanência e êxito e a inserção socioprodutiva.
Modernizar os processos administrativos dando ênfase a valorização dos servidores.
Estimular e garantir a participação discente nos espaços deliberativos e consultivos.
Estimular e dar suporte às entidades de representação estudantil, centros acadêmicos e
grêmio estudantil.

ENSINO
Propor uma política de ensino única, integrada e norteadora.
1. Estabelecer sistemáticas para o planejamento estratégico institucional do ensino no Câmpus
Florianópolis.;
2. Disseminar o conhecimento de práticas pedagógicas bem sucedidas, bem como oportunizar
o desenvolvimento de práticas inovadoras, que tenham como objetivo democratizar o
acesso à informação e dinamizar tempo-espaço da aprendizagem;
3. Aprimorar a relação com os departamentos do Câmpus juntamente com os coordenadores
de cursos.

Fortalecer os cursos Técnicos e de Graduação
1. Estabelecer políticas sistemáticas como estratégia de permanência e êxito, tais como: ações
de reforço escolar, envolvimento de alunos em projetos de pesquisa e extensão, incentivo
às artes e ao esporte;
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2. Promover ações de suporte para todos os cursos de graduação alcançarem nota máxima
nas avaliações do MEC;

Otimizar a oferta de cursos em todas as modalidades no Câmpus Florianópolis.
1. implementar ações visando estudos de viabilidade e demanda relacionadas ao mercado;
2. Promover debates e mesas redondas com entidades de classe, empreendedores e outros
atores da sociedade, a fim de discutir o perfil do egresso do Câmpus Florianópolis;
3. Estimular e apoiar encontros de egressos nos eventos acadêmicos.
4. Resgatar a modalidade de ensino EaD na oferta de cursos do Câmpus e apoiar os
Departamentos que desejarem ofertar disciplinas por meio do ensino a distância (EaD) e
incentivar a utilização de ambientes virtuais de aprendizagem.

Implementar ações a fim de melhorar a agilidade dos processos e projetos, vinculados às
diversas áreas.
1. Dinamizar o uso das Tecnologias de Informação e Comunicação a favor do Ensino, seja no
ensino presencial ou na modalidade a distância;
2. Melhorar o fluxo dos processos ligados a direção de ensino do Câmpus Florianópolis;
3. Divulgar as semanas acadêmicas e a semana nacional de ciência e tecnologia do Câmpus
Florianópolis.

Ampliar ações que incentivem uma maior participação da comunidade acadêmica nas várias
modalidades científicas, esportivas e artísticas do Câmpus.
1. Fortalecer, sistemicamente, o desenvolvimento de atividades esportivas para os estudantes
em articulação com ensino;
2. Estimular uma maior participação do campus em competições, proporcionando desafios a
estudantes com altas habilidades e aptidões específicas, divulgando o trabalho desenvolvido
pelo câmpus integrando o ensino e a pesquisa;
3. Apoiar ações que incentivem a participação da comunidade acadêmica em atividades
artístico-culturais como: música, teatro, coral, dança, etc.

PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA E EXTENSÃO
Estimular e apoiar a consolidação e criação de cursos de pós-graduação.
1. Viabilizar a implantação de programas de pós-graduação profissional em departamentos
acadêmicos e áreas de conhecimento ainda sem oferta, inclusive em nível de doutorado
profissional;
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2. Qualificar os programas de pós-graduação, proporcionando suporte e apoio para
alcançarem nota máxima nas avaliações da CAPES;
3. Incentivar e apoiar o uso de tecnologias de apoio ao ensino nos programas de
pós-graduação;
4. Promover e ampliar os convênios dos programas de pós-graduação com instituições
estrangeiras;
5. Redimensionar ações de internacionalização como ação estratégica para o desenvolvimento
institucional, em estreita articulação entre pós-graduação e pesquisa;
6. Integrar a gestão da pós-graduação à Diretoria de Ensino.

Fortalecer a pesquisa aplicada e a inovação possibilitando o incremento da relação com a
indústria e o mercado.
1. Incrementar o apoio consolidado por meio de editais internos e externos;
2. Ampliar a participação de professores em atividades e eventos no exterior;
3. Potencializar as oportunidades de incentivo aos grupos de pesquisa e fomentar a
acreditação e certificação dos laboratórios de pesquisa;
4. Apoiar a continuidade do Polo de Inovação do Campus em parceria com a Empresa
Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (EMBRAPII);
5. Estruturar ambientes, laboratórios e equipamentos de uso coletivo entre grupos de
pesquisa e pesquisadores;
6. Incrementar a relação com a indústria e mercado com a prestação de serviços, empresas
incubadas, startups e projetos de P&D+I;
7. Apoiar e priorizar iniciativas de pesquisa aplicada na solução de problemas técnicos de
interesse social e de desenvolvimento sustentável.

Apoiar e fomentar a extensão no Câmpus Florianópolis com programas e projetos,
estimulando o espírito empreendedor.
1. Incrementar a participação do Câmpus nos apoios internos e externos para programas,
projetos e ações de extensão;
2. Incentivar e dar suporte à criação e manutenção de cursos de extensão;
3. Proporcionar suporte aos extensionistas à participação em editais de apoio externos;
4. Estimular a produção científica dos extensionistas por meio da revista de extensão do IFSC
(caminho aberto) e em periódicos nacionais e internacionais da área;
5. Incrementar programas de apoio a grupos PET, empresas juniores e escritórios modelos e
núcleos de empreendedorismo.

11

Implementar ações a fim de melhorar a agilidade dos processos e projetos, vinculados às
diversas áreas.
1. Promover e apoiar a integração entre as coordenações de cursos, direção de ensino e
direção de pós-graduação, pesquisa e extensão para o desenvolvimento de projetos e
planos para implantação da curricularização da extensão, como prevê o Plano Nacional de
Educação;
2. Desenvolver indicadores institucionais para acompanhar a produção e os impactos dos
investimentos em pesquisa, inovação, extensão e empreendedorismo.

Ampliar ações que incentivem uma maior participação da comunidade acadêmica nas
várias modalidades científicas, esportivas e artísticas do Câmpus.
1. Fortalecer, sistemicamente, o desenvolvimento de atividades esportivas e artístico-culturais
para estudantes, servidores e sociedade, em articulação com ensino, pesquisa e extensão;
2. Estimular uma maior participação do campus em competições esportivas, proporcionando
desafios a estudantes com altas habilidades e aptidões específicas, divulgando o trabalho
desenvolvido pelo câmpus integrando o ensino e a pesquisa;
3. Buscar parcerias, convênios e patrocínios para viabilizar recursos financeiros e gerir equipes
esportivas.

ADMINISTRAÇÃO
Aprimorar a relação entre os departamentos do Câmpus juntamente com os
coordenadores de cursos.
1. Integrar ensino, pesquisa e extensão por meio de ação interdepartamentais e intercursos;
2. Estimular e favorecer o uso da tecnologia de informação a favor dos servidores e alunos e
dos processos que cada um faz parte;
3. Promover escuta ativa a todos os servidores e alunos em participações consultivas;
4. Reestruturar, ampliar e criar espaços de comunicação entre a Direção do Campus,
professores, alunos e técnicos administrativos;
5. Estabelecer redes de colaboração entre departamentos e coordenações/articuladores
acadêmicos visando implementar uma estrutura organizacional para atender as demandas
relativas a definição de política, diretrizes e estratégias de execução e avaliação dos cursos
existentes e a oferta de novos cursos;
6. Reforçar a interatividade, o dinamismo e a possibilidade de trazer mudanças a dimensão
sociocultural das pessoas com uso de ambientes colaborativos;
7. Ampliar o diálogo construtivo entre a Direção do Câmpus e as entidades de representação
de servidores e de estudantes.
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Reestruturar a matriz orçamentária do Câmpus Florianópolis com revisão dos parâmetros
quantitativos e qualitativos.
1. Promover o alinhamento estratégico da organização de maneira a otimizar a agenda e
recursos para melhor objetivos do Campus;
2. Promover a revisão dos parâmetros para distribuição orçamentária com prioridade ao
ensino, pesquisa e extensão;
3. Aperfeiçoar os mecanismos de fiscalização e avaliação que permitam um diagnóstico dos
serviços prestados pelas empresas terceirizadas ao Campus, que venham garantir a
qualidade desejada dos mesmos.

Priorizar ações de gestão sustentável no Câmpus Florianópolis.
1. Promover estudos permanentes em sustentabilidade e eficiência administrativa e uso
racional dos recursos;
2. Valorizar e privilegiar os setores técnicos e tecnológicos do Campus Florianópolis para
solucionar problemas de interesse da Instituição;
3. Criar mecanismos de captação de recursos e realizar investimentos que venham ao
encontro das necessidades da comunidade;
4. Integrar o Campus aos programas vinculados a saúde pública, conservação do ambiente e
desenvolvimento sustentável;
5. Aperfeiçoar e fomentar ações continuadas com vistas ao uso racional de recursos e à
eficiência energética como prioridade institucional do ponto de vista orçamentário;
6. Ampliar as ações do IFSC Sustentável no Câmpus Florianópolis.

Promover a integração dos servidores do Câmpus Florianópolis com estímulo e apoio a
sua capacitação e formação.
1. Garantir mecanismos e condições para a participação dos Servidores em programas de
formação e pós-graduação como processo estratégico;
2. Ampliar os programas de segurança e, Qualidade de Vida do Trabalho (QVT);
3. Acompanhar os processos para garantir o uso de normas e diretrizes de segurança do
trabalho para resolver situações que colocam em risco o ambiente profissional;
4. Gerar ações e revitalizar mecanismos que oportunizem mudanças de atitudes de todos os
atores e agentes envolvidos com o processo educativo, enquanto instituição pública voltada
à educação de qualidade;
5. Disseminar e oportunizar o repasse dos conhecimentos adquiridos pelos membros da
comunidade escolar em seus estudos formais (graduação e pós-graduação).
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Implementar ações a fim de melhorar a agilidade dos processos e projetos, vinculados às
diversas áreas.
1. Resgatar e atualizar, com a participação da comunidade, o Plano Diretor e a ocupação dos
espaços no Câmpus;
2. Reestruturar fluxos e processos administrativos, bem como divulgar informações a respeito
do funcionamento dos mesmos, para que todos os envolvidos possam acompanhá-los
adequadamente;
3. Promover a transparência administrativa institucional com a elaboração de um espaço
específico no portal do Câmpus com informações estratégicas (portal da transparência do
Câmpus);
4. Realizar pesquisa de satisfação do público usuário em relação às ações institucionais;
5. Aprimorar o sistema de identificação dos alunos (crachás ou carteirinhas);
6. Promover a Saúde e bem estar do servidor;
7. Valorizar os talentos individuais;
8. Valorizar e colocar em evidência o memorial do Câmpus florianópolis;
9. Viabilizar a implantação de um Restaurante universitário;
10. Melhorar infraestrutura espaços comuns e de convivência de qualidade.
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Composição
A composição da equipe de direção se pautou na afinidade à proposta de trabalho com objetivo da
valorização do Câmpus Florianópolis em primeiro lugar, sempre!

Direção de Ensino
Profa.Dra.Paula Borges Monteiro

Formação acadêmica
●
●
●
●
●
●

Pós-doutorado no Laboratoire Kastler Brossel, LKB, França - 2009-2010
Doutorado em Física pela UFRJ - 2005-2009
Mestrado em Física pela UFG - 2003-2005
Graduação em Licenciatura em Física pela UFG - 2001-2008
Graduação em Bacharelado em Física pela UFG - 1998-2001
Técnica em Telecomunicações pela ETFG - 1993-1995

Atuação profissional
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Professora visitante na PUC-GO - 2011
Professora na Universidade Estadual de Goiás - 2010-2013
Professora convidada na UDESC - 2013
Professora substituta no IFSC Câmpus Florianópolis - 2011-2013
Professora efetiva no IFSC Câmpus Florianópolis - 2013-atual
Líder do Grupo de Estudos em Tópicos de Física;
Chefe de Laboratório de Física dos Cursos Técnicos Integrados;
Membro do Conselho de Pesquisa e Extensão do Câmpus Florianópolis;
Membro do Colegiado do curso de Engenharia Elétrica;
Membro do Núcleo Docente Estruturante do curso de Engenharia Eletrônica
Currículo Lattes: h
 ttp://lattes.cnpq.br/5936857770696008
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Direção de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão
Prof.Dr.Rogério de Souza Versage

Formação acadêmica
●
●
●

Doutorado em Engenharia Civil pela UFSC - 2010-2015;
Mestrado em Arquitetura e Urbanismo pela UFSC - 2007-2009;
Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo pela UFMS - 2002-2006;

Atuação profissional
●

●

●
●

Pesquisador do Laboratório de Eficiência Energética em Edificações (LabEEE/UFSC) e
do Centro Brasileiro de Eficiência Energética em Edificações (CB3E) no
desenvolvimento de ações integrantes do Programa Nacional de Conservação de
Energia Elétrica - PROCEL/ELETROBRAS - 2008-2015;
Professor do IFSC Campus Florianópolis desde 2016 atuando no Departamento
Acadêmico de Construção Civil (DACC) nos cursos técnicos e de graduação em
Engenharia Civil;
Líder do Grupo de Pesquisa CONSERVE - Conforto Ambiental, Sustentabilidade e
Energias Renováveis em Edificações.
Em gestão institucional atuou como Coordenador de Infraestrutura do DACC e
Coordenador do Curso Técnico em Edificações;

Currículo Lattes: h
 ttp://lattes.cnpq.br/4979843218173598
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Direção de Administração
Roseléa Lisiane Klafke Scheibler

Formação acadêmica
●
●
●

Especialização em Gestão de Pessoas com ênfase no comportamento humano por
competência nas organizações pela Faculdade Dom Bosco - 2011
Graduação em Direito pela Faculdades Integradas Instituto Ritter dos Reis - 1993
Graduação em Ciências Contábeis pela PUC/RS - 1988

Atuação profissional
●
●
●
●
●
●
●

Servidora do IFSC desde 2004
Atualmente atua na coordenadoria de execução orçamentária e financeira no CEOF Câmpus
Florianópolis
Foi coordenadora de execução orçamentária e financeira no CEOF Câmpus Florianópolis 2016
Ministrou cursos de descentralização da folha de pagamento aos coordenadores de gestão
de pessoas do IFSC - 2006 a 2016.
Foi assessora de Pessoal na Reitoria do IFSC - 2013-2016
Foi coordenadora de pagamentos do DGP - 2005-2013
Foi chefe de secção do Departamento de Contabilidade e Finanças na UFRGS - 1997-2002
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Siga-nos nas redes sociais, dê sua opinião e sugestão, ingresse e insira-se nesse movimento
para juntos, colocarmos o Campus Florianópolis em primeiro lugar, sempre!

www.fpolisprimeiro.net

www.facebook.com/FpolisPrimeiro
FpolisPrimeiro

www.instagram.com/FpolisPrimeiro/
@FpolisPrimeiro

