SÚMULA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2020 DO
CONSELHO DE GESTÃO DO CÂMPUS JOINVILLE DO IFSC
22 de outubro de 2020, quinta-feira, às 14h00min

PAUTA:
1. Informes.
2. Apreciação da classificação dos projetos do Plano Anual de Trabalho - PAT 2021, realizada pela
Comissão do PAT do Câmpus Joinville.

PRESENÇAS:
●

Maick da Silveira Viana; Charles Sóstenes Assunção, Dayane Clock Luiz, Edson Hiroshi Watanabe,
Emerson Luis de Oliveira, Geraldo Sales dos Reis, Iury de Almeida Accordi, Jeferson Luiz Curzel,
Joanara da Fontoura Winters, Jorge Marcelo Burnik, Juliana da Silva, Karin Fetter, Luciana Cesconetto
Fernandes da Silva, Maurício Martins Taques, Marcos Aurélio Schwede, Miguel Tobias Bahia, Peterson
de Souza Mattos, Reginalda Maciel, Rogério Ferreira Fragoso, Rubens Hesse, Sérgio Sell, Simone
Aparecida dos Santos Hinsching.

AUSÊNCIA JUSTIFICADA: Betina Barbedo Andrade.

*******
1. Informes.
Maick da Silveira Viana:
 Reforça a necessidade de resposta ao Censo Covid, pois estas informações são fundamentais para o
embasamento das decisões dos planos de retorno das atividades presenciais. Professor Geraldo,
comentou, que essas respostas são muito importantes, pois a Comissão Covid precisa delas para
organizar o plano de contingência do câmpus, e caso não tenha no Censo geral, precisará ser feito
um novo no câmpus.
 Agendamento das férias, foi encaminhado e-mail aos docentes para agendamento até o dia 29/10, o
prazo final é até dia 30/10/2020, e depois que cada servidor fizer o agendamento, as chefias precisam
homologar. Foi encaminhada proposta preliminar, mas provavelmente, após a reunião do CONSUP
haverá alterações, principalmente para as 2ª e 3ª parcelas. As datas para a primeira parcela está
confirmada. Esse agendamento, neste prazo, garante a inclusão dos efeitos financeiros, nas folhas de
pagamentos dos servidores. Para os TAEs em princípio este calendário não é prioridade, mas precisam
ser agendadas também, para aqueles setores que precisam se basear nas datas de ingresso, já estão
publicadas, então também podem se organizar.
 Lembrete da comemoração do feriado pelo dia do servidor público, conforme calendário acadêmico
aprovado no Colegiado, será comemorado no câmpus, no dia seguinte, dia 23/10/2020.

Dayane Clock Luiz:
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 Sobre o Censo Covid, até o momento foram recebidos as respostas de 17 TAEs e 45 docentes do
câmpus. Professor Maurício Taques questiona se teriam os nomes de quem não respondeu (ou
respondeu) para trabalhar pontualmente com cada caso, porém não há esta informação.
 Professor Charles questiona, se teria como confirmar se a pesquisa já foi respondida, Dayane fez o
teste na hora e como já havia respondido, recebeu retorno do sistema: Esse convite já foi utilizado.
Infelizmente você não tem permissão para entrar neste questionário. Para mais informações, por
favor,

entre

em

contato

com

PRÓ-REITORIA

DE

DESENVOLVIMENTO

INSTITUCIONAL

(prodin@ifsc.edu.br).
 Informado da publicação do calendário de ingresso.

2. Apreciação da classificação dos projetos do Plano Anual de Trabalho – PAT 2021, realizada pela
Comissão do PAT do Câmpus Joinville.
 O Presidente explica que conforme acordado neste Conselho a comissão PAT se reuniu e chegou no
resultado de ranque final. Grande parte de conselheiros estiveram presentes.
 Karin como coordenadora da comissão, fez a apresentação da planilha do ranqueamento e explicou
o trabalho. Disse que a “linha de corte do PAT” é definida pelo valor Limite de Orçamento para
Projetos. Portanto, quando tivermos a informação do orçamento para 2021, o articulador precisará
ajustar ao Limite de Orçamentos. Destaca também que neste planejamento da comissão, foram
ranqueados projetos de todas as áreas. Explica ainda que se considerarmos o mesmo orçamento de
custeio de 2020, haverá a possibilidade de executar todos os projetos de custeio previstos no PAT.
 Apresenta que os projetos do câmpus foram analisados separadamente: projetos que utilizam verba
de investimento e projetos que utilizam verba de custeio. Em resumo, o Câmpus recebe todo ano um
Orçamento que tem naturezas distintas para custeio, capacitação e investimento. O sistema do PAT
não diferencia estas naturezas. Simplesmente retira do Orçamento geral os valores de Manutenção
da UGR (contratos, diárias de funcionamento, entre outros serviços essenciais para o funcionamento
do câmpus) e então tem-se um valor Limite para Projetos. A linha de corte do PAT considera o valor
de Limite para Projetos. Portanto, estar dentro da “linha de corte” não significa que o projeto será
executado, tem que ser feita uma análise do limite de gasto em cada natureza de despesa para então
ser feita a execução orçamentária dos projetos conforme a ordem de prioridade do PAT.
 A LOA 2021 (Lei Orçamentária Anual) ainda não foi aprovada e por isso não temos o valor do recurso
para já estabelecer a linha de corte, que hoje está estimada.
 Os projetos de capacitação e auxílio emergencial foram priorizados, pelo entendimento de atender a
todos e sua relevância de execução já a partir do início do ano financeiro.
 A pedido do professor Iury de Almeida Accordi, colocou-se em votação a alteração do ranqueamento
do Projeto Custeio – Editais de Ensino, Pesquisa e Extensão, para que mude de priorização para a 3ª
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classificação junto com os projetos de capacitação e auxílio emergencial, com dois votos a favor,
dezesseis contra e uma abstenção, mantém-se o posicionamento do projeto custeio – Edital de
Ensino, Pesquisa e Extensão.
 Decidido a inclusão de recurso de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para formaturas do câmpus na
manutenção do câmpus.
 Como não foi divulgado o calendário para inclusões do PAT, o cronograma previamente definido em
reunião anterior, não é mais necessário, não será necessária a submissão dos projetos do PAT em
reunião extraordinária do Colegiado ainda em outubro.
 Fica definido que o ranqueamento dos projetos do PAT será encaminhado para apreciação do
Colegiado do Câmpus, acompanhado das colunas do GUT.
 Os conselheiros manifestam-se favoráveis ao ranqueamento dos projetos do PAT, para
encaminhamento ao Colegiado do Câmpus.


Presidente solicita para a Karin coordenadora da Comissão do PAT, que é bianual, que seja feito um
levantamento a partir da experiência deste ano, do que precisa ser alterado e aprimorado na
resolução e regras destes trabalhos de análise dos projetos do PAT, para reconsideração no Colegiado
do Câmpus.

Sem mais, encerrou-se a reunião às 16 horas. Súmula elaborada por Simone Aparecida dos Santos
Hinsching.
(Autorizado conforme despacho no documento SIPAC nº 23292.042168/2020-84)
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