SÚMULA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2020 DO
CONSELHO DE GESTÃO DO CÂMPUS JOINVILLE DO IFSC
28 de setembro de 2020 – 16h00min
PAUTA:
1. Informes.
2. Resolução 27/2020/COLEGIADO – Procedimentos para Avaliação do Plano Anual de Trabalho
no Câmpus Joinville.

PRESENÇAS:
● Maick da Silveira Viana; Charles Sóstenes Assunção, Dayane Clock Luiz, Emerson Luis de Oliveira,
Euclésio de Oliveira Silvério, Geraldo Sales dos Reis, Iury de Almeida Accordi, Jeferson Luiz Curzel,
Jorge Marcelo Burnik, Juliana da Silva, Karin Fetter, Liana Marquetti, Maurício Martins Taques,
Miguel Tobias Bahia, Reginalda Maciel, Rogério Ferreira Fragoso, Rubens Hesse, Sérgio Sell, Simone
Aparecida dos Santos Hinsching.
AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS: Caroline Orlandi Brilinger.
*******
1. Informes.
Maick da Silveira Viana:

 Campanha de arrecadação de brinquedos e alimentos para o Dia das Crianças foi prorrogada, pois o
arrecadado até o momento ainda não atende às expectativas.

 Campanha de doação de computadores, celulares e tablets para estudantes segue em andamento.

Reforça-se necessidade de que os equipamentos doados estejam em funcionamento. Esta
campanha não tem data para conclusão, podendo as doações serem deixadas na portaria do
Câmpus ou com o servidor Euclésio.

 A Comissão de Capacitação 2020 foi instalada e até o momento não há solicitação formalizada para
utilização dos recursos. Cursos EaD podem ser realizados. O prazo para envio das solicitações à
Comissão é até 15/10/2020.
 Projeto Alunos Conectados: destinados a alunos com IVS e renda familiar de até 1,5 salário mínimo
per capita. Consiste na disponibilização de chip de celular com pacote de dados para estes alunos. É
um programa nacional, com público-alvo definido, voltado para toda a rede federal.
 Aquisição de kit de acesso à internet para acessar as ANPs: recurso destinado a aquisições de
equipamentos que serão disponibilizados aos alunos que precisarem por meio de empréstimo.
Internamente, no IFSC, será discutida a forma de empréstimo e destinação dos equipamentos após
o período da pandemia. O pregão já foi concluído e os equipamentos estão disponíveis para
aquisição.
 O Edital de transferências e validações foi publicado no dia 25/09/2020.
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Karin Fetter:
 Dia 09/10/2020 será publicado o edital de ensino nº 02/2020 com a temática de sustentabilidade.
Consiste em 10 bolsas de R$3.000,00. Foi idealizado pela Comissão de Sustentabilidade, que é
coordenada pelo professor Gianpaulo.
Dayane Clock Luiz:
 Está sendo programada a SNCT para o período de 19 a 22/10/2020. Assim que a programação estiver
concluída, será divulgada para todos.
 A PROEN encaminhou as diretrizes para o Calendário Acadêmico 2021, que começaram a serem
discutidas na última reunião do CODIR. A discussão terá continuidade em próxima reunião do
Colégio de Dirigentes. A Direção de Ensino do Câmpus solicita que sugestões para as diretrizes
sejam enviadas ao seu e-mail para posterior encaminhamento à Reitoria.

2. Resolução 27/2020/COLEGIADO – Procedimentos para Avaliação do Plano Anual de Trabalho
no Câmpus Joinville.

 O Presidente explica que a proposta do Conselho de Gestão foi discutida pelo Colegiado,
encaminhada a todos os servidores para sugestões e, posteriormente, aprovada pelo Colegiado,
com alterações em relação ao inicialmente proposto, conforme consta na Resolução
27/2020/COLEGIADO.
 Os conselheiros que participaram da comissão interna do Conselho de Gestão para elaboração da
proposta inicial, manifestam preocupação com a participação de representantes discentes na
comissão, entendendo que os servidores poderiam fazer avaliação mais técnica dos projetos, bem
como afeta a paridade entre os setores dentro da comissão.
 Os conselheiros manifestam-se favoráveis à seguinte proposta de cronograma para avaliação do PAT
2021:
até 16h de 30/09/20 – indicação dos nomes para a Comissão PAT;
01/10/20 – publicação da portaria da comissão;
até 05/10/20 – entrega do ranqueamento da área/setor/departamento à comissão;
até 19/10/20 – trabalho da comissão para ranqueamento dos projetos;
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20/10/20 – convocação do Conselho de Gestão (alteração da reunião ordinária);
22/10/20 – reunião do Conselho de Gestão;
22/10/20 – convocação do Colegiado;
30/10/20 – reunião do Colegiado.
 O Conselho indica a articuladora do PAT, Karin Fetter, como Coordenadora da Comissão de PAT.

 Karin sugere concentrar demandas do assunto no e-mail dam.jle@ifsc.edu.br.
Sem mais, encerrou-se a reunião às 16h57. Súmula elaborada por Hélida Leseux.
(Autorizado conforme despacho no documento SIPAC nº 23292.032155/2020-96)
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