SÚMULA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2020 DO
CONSELHO DE GESTÃO DO CÂMPUS JOINVILLE DO IFSC
21 de dezembro de 2020, segunda-feira, às 14h00min
PAUTA:
1. Informes.
2. Apresentação de relato da Gestão do Câmpus – 2020.

3. Calendário de Reuniões do Conselho de Gestão – 2021.
PRESENÇAS:
●

Maick da Silveira Viana, Dayane Clock Luiz, Edson Hiroshi Watanabe, Emerson Luis de Oliveira,
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, Rubens Hesse, Sérgio Sell, Simone Aparecida dos Santos Hinsching.

AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS: Joanara da Fontoura Winters, Betina Barbedo Andrade e Rogério Ferreira
Fragoso.

*******
1. Informes.
Maick da Silveira Viana:
 Cestas FNDE – Programa de Alimentação Escolar: está prevista a entrega das cestas para hoje,
21/12/2020, no período da tarde. Com isto, há a expectativa de iniciar a entrega das cestas antes do
natal, aos estudantes cadastrados.
 Início do recesso escolar: as aulas vão até 23/12/2020 e retornam em 02/02/2020, intervalo em que
também é compreendido o período de férias docentes. Setores administrativos do Câmpus seguirão
funcionando, pois há uma série de processos importantes que continuam se desenvolvendo.
 Calendário Acadêmico 2020 x férias docentes: a parcela de férias do meio do ano de 2021 foi cadastrada antes da aprovação do Calendário Acadêmico, com isto há adaptações a serem realizadas. As
alterações serão feitas via CGP, em bloco, para não precisar de solicitação de cada docente e aprovação das chefias individualmente.
 Na semana passada, os novos membros do Colegiado para mandato 2021-2022 foram empossados
(os que estavam presentes). Presidente solicita àqueles que tem servidores eleitos em suas áreas e
que não tomaram posse, para que sejam comunicados a comparecer na próxima reunião para serem
empossados no Colegiado e possam participar normalmente.

2. Apresentação de relato da Gestão do Câmpus – 2020.
 O Presidente informou que o ponto se trata de fazer um relato da gestão do Câmpus, com vistas a
ouvir sugestões e questionamentos, que possam contribuir com a construção de um futuro Relatório
de Gestão. A apresentação segue anexa a esta súmula.
 O Presidente contextualizou sobre a pandemia do COVID 2019, a mudança de gestão do Câmpus na
data de 30/04/2020 e a mudança da gestão da Reitoria em 04/05/2020; apresentou as informações
relacionadas: ao Colegiado e Conselho de Gestão; aos eventos, destacando que o Câmpus passou a
ter a página no YouTube; às cinco campanhas de arrecadação de alimentos; às respostas aos órgãos
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de controle (auditoria, ouvidoria e DGP/PGF); às Portarias emitidas; às Comissões instaladas; às representações externas; à necessidade de adequação ao Decreto 10.139/19 e levantamento de normas do Câmpus.
 Karin Fetter, Chefe do Departamento de Administração, apresentou informações sobre o Departamento de Administração: chegada e saída de servidores, capacitações; manutenções realizadas no
Câmpus; almoxarifado e patrimônio; engenharia; chamados realizados e atendidos junto à Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicação; melhorias no parque tecnológico, no monitoramento do Câmpus, na segurança da informação (backup), na rede de dados e rede elétrica; contratos; manutenção de veículos; compras; financeiro. Trabalhos em Comissões: explanou sobre os
trabalhos realizados junto à Comissão do Programa Nacional de Alimentação Escolar, Comissão de
Sustentabilidade e Comissão COVID. Também, apresentou as informações sobre a execução orçamentária 2020, destacando que não são os valores finais pois ainda há orçamento sendo executado.
 Dayane Clock Luiz, Diretora de Ensino, Pesquisa e Extensão apresentou as informações sobre esta
Diretoria e o Departamento de Assuntos Estudantis relacionadas à: edital de sustentabilidade, EPE e
monitoria; ingresso de discentes; recepção aos ingressantes; emissão de diplomas, certificados e declarações; Editais de Ingresso; alunos ativos e formados; organização das ANPs, pesquisa com estudantes, reuniões de acompanhamentos e estratégias de contato com os estudantes não participantes nas ANPs; e ações da assistência estudantil, que incluem a criação de ambientes virtuais de interação e repositórios de conteúdo, realização de ambientações, encontros semanais para atendimento discente, atendimentos individuais, levantamento dos auxílios estudantis no PROGPAEVS,
acompanhamento do PNAE.
 Geraldo Sales dos Reis, Chefe do Departamento de Assuntos Estudantis apresentou informações sobre as ações da Biblioteca, que incluem as verificações de pendências e emissão de declarações,
recebimento online dos TCCs, orientações na confecção de fichas de identificação, seleção, aquisição
e conferência de livros, projetos, trabalhos para as áreas do Câmpus, participação em treinamentos
e campanhas; setor de Estágio, abarcando contribuições à nova Instrução Normativa 18/2020, criação de fluxos e modelo de documento, assinatura de documentos; Coordenadoria Pedagógica,
abrangendo, principalmente, atendimentos de demandas de docentes, conselhos de classe, procura
espontânea de discentes, busca ativa aos discentes. Também, informa sobre situação dos trabalhos
da Comissão COVID.
 O Presidente apresentou a previsão orçamentária para 2021, no valor total de R$ 2.176.679,00. E,
comenta os desafios esperados para 2021, sobre Calendário Acadêmico; reposições de aulas práticas; preparação do Câmpus para o retorno presencial; adequação ao Decreto 10.139/19 (revisão de
normativas); nova resolução sobre a carga horária docente. Agradeceu a colaboração e esforço de
todos, destacando que muita coisa foi realizada mesmo com as dificuldades.

3. Calendário de Reuniões do Conselho de Gestão - 2021.
 O Presidente apresenta a proposta de Calendário de Reuniões para 2021, de forma que ocorram na
segunda segunda-feira de cada mês, destacando que os dias 08/03 e 11/10/2021 são segundas-feiras
vésperas de feriados. Os conselheiros aprovam a proposta por maioria de votos favoráveis, tendo
dez conselheiros se manifestado favoráveis e três contrários.

Sem mais, encerrou-se a reunião às 16h15min. Súmula elaborada por Hélida Leseux.

(Autorizado conforme despacho no documento SIPAC nº 23292.000008/2021-09)
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Relatos de Gestão
IFSC Joinville 2020

Apresentação no Conselho de Gestão: 21/12/2020

Contexto

• Câmpus Joinville
•

Pandemia COVID-19

•

Isolamento social e ANPs

• Mudança de gestão no Câmpus (30/04)
• Mudança de gestão na Reitoria (04/05)

Objetivos
• Prestar contas à comunidade acadêmica sobre a gestão do
Câmpus Joinville no ano de 2020.
• Apresentar relatório de execução orçamentária de 2020.
• Apresentar as principais ações realizadas em 2020.
• Apresentar resultados alcançados pelo câmpus em 2020.

Colegiado e Conselho de Gestão
• Colegiado
Reuniões – 16 (11 no segundo semestre)
Decisões – 37 Resoluções
Eleições – 02

• Conselho de Gestão
Reuniões – 08 (6 no segundo semestre)
Análises e definições – Fluxo de entrada no Câmpus em período de pandemia,
PDP 2021, Proposta para análise de projetos do PAT, Ranqueamento dos
projetos PAT 2021 para submissão ao Colegiado

Eventos
• Semanas dos Cursos / Área
Semana da Enfermagem
Semana do Meio Ambiente
Semana da Eng. Mecânica
Semana da Cultura Geral

• Formaturas on-line
2020.1 - 24/09/2020
2020.2 - 18/11/2020

• SNCT 19-22/10
03 palestras
02 lives
Apresentação de 27 trabalhos

Campanhas de Arrecadação
• Campanha de arrecadação de alimentos para
colaboradores terceirizados do câmpus.
Abril/Maio (campanha de vacinação) - 3 famílias
09/junho – 25 famílias
18/agosto – 24 famílias
09/outubro – 21 famílias
17/dezembro – 20 famílias

• Campanha de arrecadação de brinquedos
09/outubro – entregue doces e brinquedos para 16 crianças

Respostas aos órgãos de controle
(Auditoria Regional Norte, Ouvidoria, DGP/PGF)

• Respostas à unidade da Auditoria Regional Norte
Planilha de acompanhamento com 18 ações.
Em andamento duas respostas previstas para o retorno das atividades
presenciais.

• Respostas à ouvidoria:
16 questionamentos.

• DGP/PGF:
6 respostas.

Portarias
• 216 portarias da Direção-Geral publicadas
Comissões
Progressões
Substituições de férias
Bancas
Fiscalizações de contratos
Afastamentos
Cancelamentos de matrículas

Representações
● Conselho Municipal de Saúde de Joinville
● Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação de Joinville – COMCITI
● Conselho e Fórum Municipal de Educação de Joinville
● Colegiado de Inspetores Regionais do CREA – SC em Joinville
● Comitê Gestor da Política Municipal de Fomento à Economia Solidária
● Comitê Municipal de Gerenciamento da Pandemia de COVID 19
● Movimento Nacional ODS

Comissões
• 50 comissões vigentes em 2020
48 iniciadas/renovadas em 2020
2 comissões que iniciaram em 2019

Adequação ao Decreto 10.139/19
• 254 normativas internas levantadas (Portarias e Resoluções)
Classificação
Vigência (Tácita, Permanente, Sem Validade…)

• Em 2021 todos os atos normativos deverão ser revisados

Departamento de Administração

Departamento de Ensino Pesquisa e
Extensão (DEPE) e Departamento de
Assuntos Estudantis (DAE)

Editais
• Edital de Sustentabilidade
Projetos contemplados - 05
Recursos - R$ 21.512,00

• Edital EPE
Projetos contemplados - 12
Recursos - R$ 42.000,00

• Monitoria
Estudantes contemplados - 13
Recursos - R$ 7.800,00 (2020) e R$ 7.800,00 (2021)

Ensino / DAE
• Ingresso
Matrícula online
Reativação da comissão
Análise de renda e banca de heteroidentificação
Contatos com as escolas (foram enviados 500 e-mails )
Divulgação na Rádio Educativa de Joinville
Lives de divulgação

• Recepção aos ingressantes
Reuniões com estudantes
Reuniões com pais
Assistência estudantil

• Diplomas, Certificados e Declarações on-line

EDITAIS DE INGRESSO 2020
2020-1
Técnico Integrado em Mecânica e em Eletroeletrônica
Técnico Concomitante em Mecânica, Eletroeletrônica e Teatro
Bacharelado em Enfermagem, Engenharia Elétrica e Gestão Hospitalar

2020-2
Técnico Integrado em Mecânica e em Eletroeletrônica
Técnico Concomitante em Mecânica e Eletroeletrônica
Bacharelado em Engenharia Mecânica e Gestão Hospitalar

ALUNOS POR CURSO
CURSO

ATIVOS

BACHARELADO ENFERMAGEM

40

ENGENHARIA MECÂNICA

176

ENGENHARIA ELÉTRICA

150

GESTÃO HOSPITALAR

174

MECATRÔNICA

22

TÉCNICO CONC MECÂNICA

136

TÉCNICO CONC ELETROELETRÔNICA

112

TÉCNICO EM ENFERMAGEM

33

TÉCNICO INT EM MECÂNICA

247

TÉCNICO INT EM ELETROELETRÔNICA

278

TÉCNICO CONC TEATRO

29

TOTAL

1397

FORMADOS: 85

Ensino / DAE
• Organização ANPs
• Pesquisas com estudantes
Levantamento inicial ( reuniões com alunos, coordenadores )
Desenvolvimento de ferramentas para acompanhamento das ANPs
Busca ativa pelos não participantes nas ANPs

• Reuniões de acompanhamentos
Semanas Pedagógicas
Conselhos de Classes

• Estratégias de contato com os estudantes não participantes nas ANPs
Ligações
E-mails e Mensagens
Cartas

Ações da Assistência Estudantil
• Equipe do Serviço Social
• Assistentes Sociais:
○ Grasiela Lúcia de Pinho
○ Silvana Duarte Pinto

Criação de ambientes virtuais de
interação e repositório de
conteúdos
● Criação de Instagram para informações da assistência estudantil e
editais vigentes: @servicosocial.joinville
● Aplicativo Whatsapp: atendimentos a alunos de forma individual
● Criação de Pasta no Drive Google para armazenar textos para leitura.
● Email institucionais: Retirada de dúvidas, divulgação de editais,
orientação social, etc

Ambientações Realizadas
• Foram realizadas 4 ambientações até o momento.
• 1ª Reunião com os discentes: 15\10\2020
• 2ª Reunião com os discentes: 19\10\2020
• 3ª Reunião com pais: 21\10\2020
• 4ª Reunião com os discentes: 22\10\2020

Encontros Semanais para atendimento
discente
• Iniciado em: 25 de novembro
2020
• Realização de 3 encontros até
momento com a equipe

Atendimentos Individuais
• Meio de comunicação: sala virtual GoogleMeet
• Forma de registro: parecer social salvo em pasta no Drive
• Atendimentos realizados: 5 atendimentos até o momento
• Motivos: Auxílio Emergencial; orientação social; vulnerabilidade
social

Levantamento dos auxílios estudantis
no PROGPAEVS em 2020.
• Auxílio Permanência: Em 2020 foram cadastrados 70 alunos no auxílio
permanência
• Auxílio Compulsório: 23 alunos estão cadastrados no auxílio. Não é feita
inclusão de novos cadastros desde 2019 em decorrência da suspensão em
edital 02/2020
• Auxílio Emergencial: 4 alunos foram cadastrados.
• Auxílio Internet: 30 alunos recebendo o auxílio internet
• Auxílio Moradia: 8 alunos cadastrados
• Projeto Alunos conectados: 19 alunos cadastrados.

Acompanhamento do
PNAE
• Levantamento/pesquisa inicial (informal) para identificar alunos em situação
de vulnerabilidade social via Limesurvey
• Organização das planilhas do PNAE através de cadastros no Drive e
ligações para atendimento da demanda: 74 alunos cadastrados
• 1ª entrega do Kit de bolachas: 27/11/2020 das 14h às 19h. Foram retirados
60 kits de 5 quilos de bolachas.
• 2ª entrega do Kit de bolachas: 18/12/2020 das 10h30 às 19h15. Foram
retirados 62 kits de 6 quilos de bolachas.
• Previsão da primeira entrega das cestas básicas: dia 23/12/2020.

Pesquisa Social e Relatório
● Realizado pesquisa social através de questionário Limesurvey com os
discentes.
● Levantamento dos dados obtidos e leitura dos gráficos.
● Estudo teórico para fundamentação do relatório.
● Construção do Relatório Social.

Equipe técnica: Silvana Duarte Pinto; Grasiela Lucia de Pinho; Neli de Lemos;
Rodrigo Speckhahn Soares da Silva e Fernanda Greschechen

Ações da Biblioteca
Equipe da Biblioteca
●
●
●
●

Ângela Morel Nitschke Dums
Elaine Raquel Vavassori
Guilherme Dobrotinic Gonçalves
Jussiane Ribeiro da Luz

Gestão:
● Adaptações das rotinas para o sistema não presencial
● Reuniões semanais,
● Verificação de pendências e Emissão de Declaração de Negativa de Débito
para alunos formandos, trancamentos de cursos e transferências, e para
servidores que se afastaram do campus;
● Adaptação ao novo e-mail institucional (Gmail)
● Acompanhamento das reuniões dos colegiados deliberativos Consup e Codir;
● Reunião das representantes SiBi/IFSC;
● Recebimento online dos TCCs alunos formandos;
● Orientação na confecção de fichas de identificação;

Acervo:
● Seleção, aquisição e conferência de livros (Total de R$ 49.700,00 em valor de
empenho) de todas a áreas;
● Recebimento de 453 exemplares (novos livros) no total de R$ 46.228,48
Projetos/Trabalhos para as áreas:
● Projeto Presença 2020: "Vidas Pretas Importam": participação das ações online
da campanha, confeccionados 60 bonecos de panos e distribuídos de modo
delivery;
● Desenvolvimento de projetos para o PAT 2021 para a biblioteca
● Revisão das referências do PPC Bacharelado em Engenharia Mecânica;
● Correção e emissão de Parecer da Biblioteca referente à atualização dos PPC's
CTI Eletroeletrônica e Mecânica;

Treinamentos/Participações em campanhas:
● Divulgação e capacitação das bases de dados online;
● Atividades de avaliação de contratação da nova biblioteca virtual "Minha
Biblioteca";
● Atividades do GT Limpa Sophia, para a padronização dos indexadores de acordo
com vocabulário controlados como Biblioteca Nacional e Library of Congress;
● Auxílio ao Núcleo Pedagógico nos contatos com os alunos durante a pandemia;
● Participação em comissões institucionais, como Covid-19 do câmpus, CISSP do
campus, banca de Heteroidentificação dos candidatos do Exame de Classificação
2020/02.
● Participação nas campanhas de entregas de cestas básicas do campus

Ações do Estágio
Equipe do Estágio:
●
●
●
●

Amarildo Pereira;
Fedra Cristina Gomes Spindola Ramos;
Flávia Gazoni Hirt;
Regeane Slomp.

Gestão:
Adaptações das rotinas para o sistema não presencial
● Contribuições à nova Instrução Normativa nº.18/2020, que estabelece medidas de
caráter excepcional para o desenvolvimento das atividades de estágio obrigatório e nãoobrigatório dos estudantes do IFSC, devido à Pandemia Covid-19.
Em função disso foi necessário:
● Criação de um fluxo sobre a tramitação dos documentos relativos ao estágio;
● Criação de fluxo de validação de atividades profissionais como estágio obrigatório;
● Alteração do novo modelo de Termo de Compromisso de Estágio, em consonância com
as diretrizes da PROEN/DAE;
● Assinatura eletrônica de termo de Aditivos e de TCE de Estagiários do IEL/CIEE/S.

Gestão:
Temas importantes desenvolvidos:
● Estágios na área do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Hospitalar que deliberou
por suspender os estágios presenciais até fevereiro de 2021, sendo deferidos somente
os estágios em regime home office
● Estágios de alunos de Licenciatura em Física, parceria com a UDESC em nosso
campus.
● Reabilitação do programa Jovem Aprendiz

Coordenadoria Pedagógica
Equipe da Coordenadoria Pedagógica:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Elaine Raquel Vavassori
Fábio Alexandre Pereira Lima da Silva Gomes
Fernanda Greschechen
Grasiela Lúcia de Pinho
Maríndia Anversa Viera
Neli de Lemos
Person Francisco Schlickmann
Rafael Seiz Paim
Raquel Eugênio de Souza (mestrando)
Silvana Meira Duarte Pinto
* Alexsandra Zanin (até final de outubro)

Atendimentos feitos pela Coordenadoria Pedagógica

Atendimentos feitos pela Coordenadoria Pedagógica

Comissão COVID - última composição
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Geraldo Sales dos Reis (Direção-geral - titular)
Karin Fetter (Direção-geral - titular)
Kristiane de Castro Dias Duque (Docente - titular)
Marlete Scremin (Docente - titular)
Nivaldo Theodoro Schiefler Junior (Docente - titular)
Paulo Amaro Velloso Henriques dos Santos (Docente - titular)
Valter Vander de Oliveira (Docente - titular)
Vanderleia Muller Duarte (Docente - titular)
Euclésio de Oliveira Silvério (TAE - titular)
Jorge Marcelo Burnik (TAE - titular)
Rogério Ferreira Fragoso (TAE - titular)
Iago Matos (Discente - titular)
Murilo Silveira (Discente - titular)
Paola Espindula (Discente - titular)
Tacyara Aparecida Bonifácio (Discente - titular)
Ângela Morel Nitschke Dums (TAE - suplente)
Adriano Albino Machado (TAE - suplente)
Jussiane Ribeiro da Luz (TAE - suplente)

Previsões 2021
• Orçamento 2021
Custeio: R$ 2.135.800,00
Investimento: R$ 17.928,00
Capacitação: R$ 22.951,00
Total: R$ 2.176.679,00

Desafios 2021
● Calendário Acadêmico
● Reposições de aulas práticas
● Preparação do Câmpus para o retorno presencial
● Adequação ao Decreto 10.139/19 (Revisão de Normativas)
● Nova resolução CH docente

