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Edson Luiz Subtil de Oliveira
Junior

Eliane Juraski Camillo

Emerson Silveira Serafim

Fernando Michelon Marques

Geovani Henrique Santos de
Souza

Giovanna Bison Malagutti

Greyson Alberto Rech

Jeniffer Caroline da Silva

João Vitor Merlo

Joel José de Souza

2201910005032

2928820

1653531

2324865

3009599

1610051904

2409078

1360322

1620007320

1953480

Câmpus Urupema

Reitoria

Câmpus Tubarão

Câmpus Chapecó

Câmpus São
Carlos

Câmpus Chapecó

Câmpus Caçador

Câmpus Lages

Câmpus Chapecó

Câmpus Canoinhas

Discente

Docente

Docente

Docente

Docente

Discente

Docente

Técnicoadministrativo

Discente

Docente

CEPE

CEPE

Bom me chamo Edson, tenho 20 anos, curso vitivinicultura e enologia, estou no primeiro semestre.
Sempre fui divulgador de boas práticas através de um ensino de qualidade, desde pequeno estudo em
escolas públicas e dela retirei tudo que tenho de conhecimento, através desses como por exemplo
inovações, as inovações nas quais compreendi que a educação não basta ser sólida e sim prospectora e
ampliada. Partindo que no meu ensino fundamental participava de oficinas, corais e fui responsável de
observação de alunos, no ensino médio compreendi com a oralidade me dispor em teatros para que
pudesse usar desse conhecimento e conotar a amplitude do conteúdo. Já na idade avançada, depois da
conclusão do ensino médio tracei como amplitude de conhecimento trabalhos onde vissem público pela
minha desenvoltura assim com excelência trabalhei numa escola como secretário e num call center.
Ambos me deram qualificação ao meio público e fácil raciocínio de pro atividade e me fazem um Edson
de visão de pros
Doutora em Educação pela UFSM de Santa Maria-RS. Integro, na UFSM, o Grupo de Estudos sobre
Memória e Educação - Povo de Clio. Mestra em Educação pela UNISC de Santa Cruz do Sul-RS. Integro,
na UNISC, o grupo de pesquisa de Linha Educação, Trabalho e Emancipação. Possuo graduação em
Letras-Português-Inglês e Respectivas Literaturas. Integro, na UFSC, o Instituto de Estudos LatinoAmericanos – IELA. Possuo vasta experiência na área da Educação, sendo que ingressei na docência
em 1998 e desde então já atuei em vários níveis e modalidades de Educação. Atualmente, trabalho como
docente no IFSC/CERFEAD em Florianópolis. Tenho atuado junto a movimentos sociais organizados que
defendem uma Educação pública de qualidade, para todos e todas, laica, que respeita e observa a
diversidade e os direitos humanos, bem como o pleno desenvolvimento das pessoas, bandeiras essas que
pretendo defender caso tenha a oportunidade de representar os/as colegas docentes junto ao CEPE.

CEPE

Emerson Silveira Serafim, docente do câmpus Tubarão. Formado em engenharia elétrica pela UFSC
(1996). Possuo mestrado (1997) e doutorado (2002), ambos pela UFSC. Atuei como docente em cursos
de graduação e técnico na SATC/UNESC/Criciúma (2002 a 2004). Fui coordenador do curso de
Engenharia de Controle e Automação no IST/SOCIESC/Joinville (2005 a 2008). Entrei no CEFETSC unidade de Araranguá em setembro de 2008. Fui chefe do departamento de ensino, pesquisa e extensão
(09/2009 a 11/2011). Fui diretor-geral do câmpus Araranguá (12/2011 a 05/2013). Em Araranguá lecionei
no técnico em Eletromecânica (concomitante e integrado) e na Licenciatura em Física. No câmpus
Tubarão leciono em cursos FIC e no técnico em eletrotécnica. Atuo em projetos e eventos de extensão,
bem como em projeto de pesquisa. Sou o líder de um grupo de pesquisa. Participo de GTs e comissões.
Tenho atuado esporadicamente na coordenação de relações externas. E componho o atual banco de
avaliadores do BASis/INEP/MEC.

CEPE

Professor da área mecânica (fabricação) com formação posterior em psicopedagogia e doutorando em
metalurgia, possui experiência em docência de 12 anos em instituição de ensino técnico e tecnológico de
Santa Catarina, onde auxiliou na formulação de projetos pedagógicos de cursos. Atualmente é membro
eleito do CEPE 2017/2019, participando ativamente da aprovação de inúmeros projetos e sempre
defendendo a abertura de cursos em toda a rede federal de educação.

CEPE

Formado em Letras Português pela Universidade Federal do Espírito Santo, com Pós-graduação lato
sensu em Gestão Educacional Integrada pelo Instituto Superior de Educação de Afonso Cláudio e
Mestrado Profissional em Letras pelo Instituto Federal do Espírito Santo. Como universitário, participou
dos projetos de iniciação científica "A poesia de Sebastião Nunes, entre o humor e a dor, testemunha de
um Brasil" e "Entre a melancolia e a poética crítica na obra de Federico García Lorca". Atuação como
professor de Educação Básica de Língua Portuguesa e Coordenador Escolar na rede Municipal de Vila
Velha, Espírito Santo de 2012 a 2018. Atualmente professor EBTT de Língua Portuguesa do Instituto
Federal Santa Catarina. Orientou a pesquisa "De porto dos cantadores à capital da hospitalidade: resgate
de memórias são carlenses", contemplada em edital da Proppi/DAE. Atualmente coordenador do projeto
de extensão "Camerata IFSC São Carlos", contemplado em edital permanente de Arte e Cultura da Proex.

CEPE

Giovanna Bison Malagutti
20 anos
Acadêmica de Engenharia de Controle e Automação - Câmpus Chapecó
Técnica em Automação Industrial
Atualmente bolsista em um Projeto de Pesquisa, referente ao Ensino Médio Integrado (2019);
Bolsista voluntária na Rádio C - Rádio Escola do IFSC Câmpus Chapecó (2018 e 2019);
Participante assídua nos projetos de Extensão, como o Rondon - NER UDESC (2017 e 2018), e o
Extensão Brasil (2017);
Bolsista em um Projeto de extensão denominado “Bikerama: produção de energia através de
ecoatividades” (2018);
Possui como objetivo de candidatura representar a região oeste do estado na busca de incentivos para
maiores ofertas de cursos e aperfeiçoamento dos já existentes, bem como colaborar para o bom
cumprimento das diretrizes do CEPE, fomentando as ações de pesquisa e extensão.

CEPE

Mestre pelo Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu - Mestrado Profissional em Ensino de Ciências
Exatas do Centro Universitário UNIVATES com conceito CAPES 5 de 2017, em Lajeado-RS, possui
graduação no curso de licenciatura em Matemática pela Universidade do Oeste da Santa Catarina ,
UNOESC - Campus de Videira-SC (2004). Professor de matemática e física da rede estadual de
Educação do Estado de Santa Catarina durante 12 anos, professor de matemática e física do SENAI
durante 5 anos, e professor das Engenharias da Universidade do Contestado durante 4 anos.
Atualmente é Coordenador de Extensão, da Semana Nacional Ciência e Tecnologia (SNCT-2018) e
ministra as disciplinas de Cálculo Diferencial e Integral I, Cálculo Diferencial e Integral II, Probabilidade e
Estatística nos cursos de Engenharia de Produção e Sistemas de Informação no Instituto Federal de
Santa Catarina - Campus Caçador em Caçador - SC.

CEPE

Servidora do IFSC desde 2017, iniciei como Assistente de Laboratório lotada no Campus Canoinhas e fui
assessora da Coordenadoria Pedagógica do Campus. Atualmente sou Auxiliar de Biblioteca do Campus
Lages. Fui suplente do CEPE no biênio 2017-2019. Mestre em História Cultural (2014) e Licenciada e
Bacharel em História (2012) pela UFSC. Durante a trajetória acadêmica, atuei como bolsista de Projetos
de Pesquisa realizados em parceria com populações indígenas, realizando atividades de coleta e análise
de dados, entrevistas, organização arquivística, colaboração na produção de materiais paradidáticos e
lúdicos voltados ao ensino de história. Fui integrante de Projetos de Extensão, onde ministrei oficinas
para alunos da rede pública e oficinas voltadas a professores.
Profissionalmente, atuei nas áreas de Administração e Supervisão Pedagógica no Ensino Superior,
executando atividades de gestão, atendimento aos alunos, tutores e coordenadores de curso e auxílio
em atividades docentes.

CEPE

Sou aluno do quinto semestre do curso de Engenharia de Controle e Automação do Câmpus Chapecó,
mas sou discente do IFSC desdo segundo semestre de 2012 aonde ingressei no curso Técnico
Integrado em Informática.
No período do ensino médio participei do grêmio estudantil do câmpus Chapecó em dois mandatos,
como diretor e presidente. Nesta época lutamos para melhorar as condições do estudantes do nosso
câmpus, além de participação em greves dos servidores. Além das lutas estudantis, participei de bolsas
de extensão e monitoria, que como bolsista tive várias dificuldades, como falta de espaços para realizar
os trabalhos.
Ao entrar na graduação, no segundo semestre de 2016, participei do Centro Acadêmico do meu curso
como vice-presidente, aonde consegui perceber a realidade de outro curso do IFSC.
Estou me candidatando ao CEPE para representar e levar as ideias de todos os alunos da instituição,
para que desta forma, os discentes sejam ouvidos em um dos principais colegiados do IFSC.

CEPE
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Possui graduação (2006), mestrado (2009) e doutorado (2014) em geografia na UFSC. Atualmente
participo de grupos de pesquisa na UFSC, IFSC e UNILA. Tenho experiência na área de Geografia, como
professor de Ensino básico, médio, EJA e Ensino Superior a Distância. Como pesquisador atua na área
de desenvolvimento regional e urbano, com ênfase em Geografia Econômica e Rural, atuando nos
seguintes temas: industrialização, laticínios e agroindústria. No IFSC atuei como coordenador do curso
técnico Integrado ao Ensino Médio em Alimentos no campus Canoinhas entre março de 2016 e abril de
2019, ainda em Canoinhas fui representante docente no colegiado do campus na gestão 2017/19, no
CEPE sou membro docente eleito na atual gestão (2017/19). Ainda na rede federal fui efetivado em junho
de 2012 no Instituto Federal do Espirito Santo, onde permaneci lotado no campus Linhares até outubro de
2015, quando fui redistribuído via edital do IFSC para o campus Canoinhas onde estou lotado.
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Letícia Helena Frozin
Fernandes Cruz Wiggers

1563470

Câmpus
Florianópolis

Técnicoadministrativo

CDP

Sou Psicóloga formada pela UFSC (2001) e Pedagoga/ Orientadora Educacional formada pela UDESC
(2002). Tenho Mestrado em Educação (UFSC- 2015) e Especialização em PROEJA (IFSC- 2011).
Ingressei no IFSC em fevereiro de 2007 e desde então, sempre atuei na área de Gestão de Pessoas.
Atualmente estou como Coordenadora da CSO (Coordenadoria de Saúde Ocupacional do Campus
Florianópolis) e atuando como Psicóloga Organizacional no Campus Florianópolis. Sou membro do CIS
(2016-2019) e do CDP, trabalhando na defesa da carreira e dos direitos dos servidores TAEs e na
construção coletiva de políticas de gestão de pessoas que possam contribuir, efetivamente, para a
saúde do trabalhador.
Prof. Marcelo Salmeron Figueredo
Formação acadêmica:
Doutor em Administração - UFSC;
Mestre em Administração - FURB;
Especialista em Administração da Produção - ICPG;
Especialista em EaD: Gestão e Tutoria - Uniasselvi;
Cursando Especialização para Docência em EPT - CERFEAD;
Bacharel em Engenharia Têxtil - UEM.

6

Marcelo Salmeron Figueredo

2302464

Câmpus Araranguá

Docente

CDP

Atuação no IFSC
Coordenador do Curso Técnico em Têxtil - IFSC Araranguá;
Membro da Comissão de Acompanhamento das Ações de Permanência e Êxito (CAAPE) - DG/ARU
2/2018;
Articulador de Implantação SIGAA - DG/ARU 9/2018;
Membro do Colegiado do Campus (4/2017-4/2019);
Coordenador CPA Local (2016-2018);
Atuação comunidade externa:
Avaliador ad hoc MEC/INEP para Autorização, Reconhecimento e Renovação de Reconhecimento de
Cursos Superiores (BASI´s 2011);
Avaliador para Acreditação Internacional de Engenharias (Red de Agencias Nacionales de Acreditación RANA/ARCU-SUL);
Membro no Núcleo de Acompanhamento da Avaliação UFSC (2016-2018-2020);
Membro do Conselho Municipal para Inovação;

7

8

9

Marcelo Tavares Garcia

Rafaela Taisa Menin

Raphael Henrique Travia

1581619

2278361

2058506

Câmpus
Florianópolis

Câmpus Chapecó

Câmpus Joinville

Docente

Técnicoadministrativo

Técnicoadministrativo

CDP

Prezados e prezadas colegas,
Sou Licenciado em Geografia pela UFPel e Mestre em Geografia com ênfase em Geoquímica pela FURG.
Antes de ingressar no IFSC, atuei como Diretor de Escola, como Coordenador de Cursos e como Docente
na rede pública e particular de ensino superior, da educação básica e tecnológica. Atuo no IFSC desde
2013, quando assumi o cargo de Docente no campus de Chapecó. Neste campus, além das atividades de
ensino pesquisa e extensão, atuei como Coordenador do NAPNE; Coordenador do Curso de PROEJA em
Eletromecânica; Chefe do Departamento de Assuntos Estudantis; Membro do Colegiado do Campus de
Chapecó; Membro do grupo de trabalho de POCV no campus Chapecó; Membro da comissão de estudos
de permanência e êxito do campus Chapecó; No campus Florianópolis estou desde ano 2017 como
docente, membro do NEPE-DH - onde atuei como coordenador em 2018 e membro do colegiado pós
graduação EPT. Além das atividades no IFSC, atualmente sou Avaliador BASIs INEP/MEC desde 2018.

CDP

Iniciei no IFSC em 2016 como TAE/E, no cargo de Jornalista. Sou lotada em Chapecó, mas atuo na
produção de reportagens e na área de Comunicação como um todo nos cinco câmpus do Oeste:
Chapecó, São Carlos, São Lourenço do Oeste, São Miguel do Oeste e Xanxerê.
Sempre procurei me inserir em espaços de discussão e liderança, defendendo melhores condições de
trabalho e oportunidades de aperfeiçoamento profissional e pessoal. No IFSC, fiz questão de participar
de discussões como do Mestrado institucional ofertado no Oeste, da flexibilização dos TAEs, e da
regionalização de alguns cargos.
Sou jornalista desde 2009, formada pela Unochapecó. Realizei especialização em Jornalismo
Econômico, na Unoesc, em 2012, e estou finalizando o Mestrado em Jornalismo, na UFSC. Antes de
ingressar no IFSC, atuei por 10 anos em jornais diários, nas áreas de segurança pública, economia e
temas gerais. Também trabalhei como técnica administrativa na Unochapecó e como professora de
inglês em escola de idiomas.

CDP

Sou Assistente em Administração, ingressei na instituição em 2013.
Atualmente estou lotado no Departamento de Administração do Câmpus Joinville, onde atuo nos
processos de Compras e Licitações.
Possuo Graduação Tecnólogica em Gestão Hospitalar, formado pelo IFSC (2013); Especialista em
PROEJA também formado pelo IFSC (2015).
Em 2014 trabalhei na Coordenadoria de Gestão de Pessoas do IF-SC Canoinhas
Em 2016 fui Coordenador de Gestão de Pessoas do Câmpus Jaraguá do Sul-RAU.
Em 2017 atuei no Departamento de Assuntos Estudantis do Câmpus Jaraguá do Sul-RAU e no
Departamento de Assuntos Acadêmicos ao ser removido para Joinville.
Entre 2015-2018 fui representante titular dos TAES no CEPE.
Toda essa trajetória me fez conhecer diversas realidades locais/ regionais e mesmo as especificidades
de diferentes setores do IFSC.
Peço seu voto para integrar o CDP e defender a Educação e a Humanização nos Processos de Trabalho
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