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1.

O CÂMPUS JOINVILLE

O Câmpus Joinville do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
de Santa Catarina - IFSC está localizado no Bairro Costa e Silva, município de
Joinville, e no ano de 2020 completou 14 anos de inauguração de sua sede própria.
Porém, a atuação do IFSC em Joinville se dá desde o ano de 1994, quando foi dado
início ao Curso Técnico em Enfermagem, ainda como Gerência Educacional de
Saúde ligada ao Câmpus Florianópolis.
Com seis blocos e um ginásio esportivo, a estrutura do câmpus está
distribuída em 9.144m2 construídos em um terreno com área de 16.231m2.
Atualmente o câmpus registra aproximadamente 1.800 matrículas anuais em
cursos de diferentes itinerários formativos e níveis. Oferece cursos de qualificação
profissional, técnicos e superiores nas áreas de Elétrica, Enfermagem, Gestão
Hospitalar e Mecânica, além de ser pólo de oferta de cursos de pós-graduação a
distância.
Desta forma, o Câmpus Joinville oferece cursos gratuitos e de qualidade,
atendendo às demandas por formação profissional do arranjo produtivo local de
Joinville e região, buscando atingir a missão do IFSC de promover a inclusão e
formar cidadãos, por meio da educação profissional, científica e tecnológica,
gerando, difundindo e aplicando conhecimento e inovação, contribuindo para o
desenvolvimento socioeconômico e cultural.

Gestores
Direção-Geral
Diretor-Geral
Maick da Silveira Viana
Assessora da Direção-Geral
Simone Aparecida dos Santos Hinsching
Coordenador de Relações Externas e Comunicação Social
Peterson de Souza Mattos
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Direção de Ensino, Pesquisa e Extensão
Diretora de Ensino, Pesquisa e Extensão
Dayane Clock Luiz
Coordenador de Pesquisa, Inovação e Extensão
Iury de Almeida Accordi
Coordenador do Núcleo de Educação a Distância
Sérgio Sell
Coordenadora de Área da Cultura Geral
Juliana da Silva
Coordenador de Área da Elétrica
Maurício Martins Taques
Coordenador de Área da Mecânica
Emerson Luis de Oliveira
Coordenadora de Área de Saúde e Serviços
Reginalda Maciel
Coordenador de Curso Técnico Integrado e Concomitante em Eletroeletrônica
Edson Hiroshi Watanabe
Coordenadora de Curso Técnico Subsequente em Enfermagem
Joanara Rozane da Fontoura Winters
Coordenador de Curso Técnico Integrado e Concomitante em Mecânica
Miguel Tobias Bahia
Coordenadora de Curso Técnico Concomitante em Teatro:
Luciana Cesconetto Fernandes da Silva
Coordenador de Curso Superior de Tecnologia Em Gestão Hospitalar
Marcos Aurélio Schwede
Coordenador de Curso Superior de Tecnologia em Mecatrônica Industrial
Rubens Hesse
Coordenador de Curso Superior de Engenharia Elétrica
Jeferson Luiz Curzel
Coordenador de Curso Superior de Engenharia Mecânica
Charles Sóstenes Assunção
Coordenadora de Curso Superior Bacharelado em Enfermagem
Betina Barbedo Andrade
Departamento de Assuntos Estudantis
Chefe do Departamento de Assuntos Estudantis
Geraldo Sales dos Reis
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Coordenador de Registro Acadêmico
Rogério Ferreira Fragoso
Coordenador Pedagógico
Rafael Seiz Paim
Departamento de Administração
Chefe do Departamento de Administração e Manutenção
Karin Fetter
Coordenador de Gestão de Pessoas
Liana Marquetti
Coordenador de Infraestrutura e Engenharia
Euclésio de Oliveira Silvério
Coordenador de Tecnologias da Informação e da Comunicação
Jorge Marcelo Burnik

Servidores que atuaram no Câmpus em 2020
Efetivos
Adriano Albino Machado
Alessandra Ferreira Neves
Alexandre Pareto da Cunha
Alexandre Werner Arins
Alexsandra Joelma Dal Pizzol Coelho Zanin (vacância em 2020)
Amarildo Pereira
Ana Barbara Knolseisen Sambaqui
Ana Cecília Da Gama Torres
Anael Preman Krelling
Anderson dos Santos
André Bonetto Trindade
Andréa Heidemann
Ângela Morel Nitschke Dums
Anna Geny Batalha Kipel
Antônio Carlos Pires Dias
Aroldo Leandro Schmidt Reeck
Ary Victorino da Silva Filho
Barbara Ogliari Martins Taques
Betina Barbedo Andrade
Carla Simone Leite de Almeida
Carlos Toshiyuki Matsumi
Caroline Orlandi Brilinger
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Charles Sóstenes Assunção
Cláudia Daniele Spier Hoffelder
Claudinei Fusieger (remoção para o câmpus Florianópolis em 2020)
Cláudio José Weber
Cristina Gonçalves Cherici Ceccato
Daiane Vavassori
Daniela Cristina Viana
Danielle Montania Campos
Dayane Clock Luiz
Débora Link
Débora Rinaldi Nogueira
Déborah Rejane Magno Ribas (remoção para o CERFEAD em 2020)
Edson Hiroshi Watanabe
Eduardo Makoto Suzuki
Elaine Raquel Vavassori
Ely Cabral de Souza Lima
Emerson Luis de Oliveira
Euclésio de Oliveira Silverio
Evandro Rodrigo Dário
Fabiane Marques da Cruz Crivellaro
Fábio Alexandre Pereira Lima da Silva Gomes
Fábio Xavier Wegbecher
Fedra Cristina Gomes Spindola Ramos
Fernanda Greschechen
Fernando Claudio Guesser
Fernando Soares da Rocha Júnior
Flávia Gazoni Hirt
Geraldo Sales dos Reis
Gianpaulo Alves Medeiros
Gilmara Petry
Gilmarcos Carvalho
Grasiela Lúcia de Pinho
Guilherme Dobrotinic Gonçalves
Hélida Leseux
Heverton Luis Pedri
Iury de Almeida Accordi
Ivandro Bonetti
Janderson Duarte
Jeferson Luiz Curzel
Jefferson Luiz Jeronimo
Joanara Rozane da Fontoura Winters
Joice Luiz Jeronimo
Joni Fusinato
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Jorge Adriano Prestes
Jorge Cunha
Jorge Marcelo Burnik
Jorge Roberto Guedes
José Adriano Damacena Diesel
José Carlos Martins
José Flávio Dums
Josiane Steil Siewert
Josué Basen Pereira
Juliana da Silva
Júlio César Tomio
Júlio Fábio Scherer
Jussiane Ribeiro da Luz
Karin Fetter
Kátia Griesang (exoneração em 2020)
Kelly Patrícia Dias Schwede
Kristiane de Castro Dias Duque
Leonidas Cayo Mamani Gilapa
Letícia Arsego
Liana Marquetti
Liane Maria Dani
Lucas Schoeffel
Lucia Helena Heineck
Luciana Cesconetto Fernandes da Silva
Luciana Maria Mazon
Ludgério Pereira Neto
Luís Eduardo Nolasco
Luís Mariano Nodari
Luís Sérgio Barros Marques
Lukese Rosa Menegussi
Maick da Silveira Viana
Marcelo Francisco Bolzon (redistribuição para a UFPR em 2020)
Marcelo Henrique Peteres Padilha
Marcelo Rodrigo Pezzi
Márcia Bet Kohls
Márcio Roberto Nunes
Márcio Tadeu Da Costa
Marcos Aurélio Schwede
Marcos Heyse Pereira
Maria Alice de Freitas
Maria Aparecida Schmitz Borges
Maríndia Anversa Viera
Marlete Scremin
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Maurício Martins Taques
Maurício Ruiz Câmara
Michael Klug
Miguel Tobias Bahia
Neli de Lemos
Neury Boaretto
Nivaldo Theodoro Schiefler Júnior
Patrícia Fernandes Albeirice da Rocha
Paulo Amaro Velloso Henriques dos Santos
Paulo Sérgio Schneider
Person Francisco Schlickmann
Peterson de Souza Mattos
Rafael da Costa Horstmann
Rafael Gomes Faust
Rafael Seiz Paim
Raphael Henrique Travia
Raquel Eugênio De Souza
Regeane Slomp
Reginalda Maciel
Renato da Silva Nogueira
Renê Ferreira da Silva Junior
Roberta Briesemeister
Roberta Egert Loose (aposentou em 2020)
Robson Cristhian Henkel
Rodrigo Coral
Rodrigo Speckhahn Soares da Silva
Rogério Ferreira Fragoso
Rômulo Oliveira Gonçalves
Rubens Hesse
Salete do Rocio Figueiredo Schimidt (aposentadoria em 2020)
Samuel Ivan Kuhn
Sandra Joseane Fernandes Garcia (remoção para câmpus Florianópolis em 2020)
Sérgio Cerutti
Sérgio Sell
Silvana Meira Duarte Pinto
Simone Aparecida dos Santos Hinsching
Sirlene Silveira de Amorim Pereira
Soraia Mello
Stefano Romeu Zeplin
Suely Maria Anderle
Thiago de Oliveira Garcia Simões (redistribuição para Fundação Osório do Rio de
Janeiro em 2020)
Valter Vander de Oliveira
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Vanderléia Muller Duarte
Vanessa Ferreira Neves Eggert
Xênia Cemin
Professores Substitutos
Andrea Amaral
Caroline Francisco Dorneles
Daniel Ouriques Caminha
Elizabeth Albano
Eveline Ribas Kasper Fernandes
Fernanda Diel
Flaviane Mello Lazarini
José Tavares de Borba
Keila Maiana de Lima Souza Coelho
Kleber Aluizio Isidorio Vaiz
Luis Thiago do Nascimento Charme
Raiane Lemke

Organograma
Abaixo é apresentado o organograma do Câmpus Joinville, segundo
regimento interno.

Figura 1: Organograma do Câmpus Joinville do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia de Santa Catarina.
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2.

CONTEXTO 2020

O ano de 2020 foi um ano bastante atípico não apenas no IFSC, mas para
toda a humanidade. Globalmente, a maior parte do ano foi impactada pela
Pandemia da COVID-19 e, localmente, além dos impactos da pandemia, tivemos
mudanças das equipes de gestão nos câmpus e Reitoria, sendo que desde abril o
IFSC passou a ter uma reitoria pro tempore.
Com notícias internacionais tratando sobre a disseminação de um novo
vírus que vinha preocupando Ásia e Europa (SARS-CoV-2), o IFSC iniciou o ano
dentro da sua normalidade, presencialmente, com a perspectiva de mudança nas
gestões dos Câmpus e Reitoria durante o mês de abril, após processo eleitoral
ocorrido no final de 2019.
Em meados de março o IFSC adotou o distanciamento social como ação
preventiva, sendo que já no dia 11 de março a Organização Mundial da Saúde havia
declarado que o surto de COVID-19 se tratava de uma pandemia. No dia 16 de
março, com a Portaria da Reitora n° 1.178, de 16 de março de 2020, foi homologada
a decisão do Comitê Permanente de Gestão de Crises do IFSC e suspensas as
atividades presenciais na Reitoria e nos câmpus do IFSC até 31 de março de 2020.
A suspensão que seria de 15 dias se estendeu e após diferentes portarias que
determinavam novas prorrogações do período de distanciamento social foi publicada
em 3 de dezembro de 2020 a Portaria do Reitor n° 3.825 que manteve suspensas as
atividades acadêmicas e administrativas presenciais no IFSC até 30 de abril de
2021.
Em nível estadual, com o Decreto nº 509 de 17 de março de 2020 o
Governo do Estado de Santa Catarina determinou em seu Art. 1° que “Ficam
suspensas no território catarinense, por 30 (trinta) dias, a partir de 19 de março de
2020, inclusive, as aulas nas unidades das redes pública e privada de ensino,
municipal, estadual e federal, incluindo educação infantil, ensino fundamental, nível
médio, educação de jovens e adultos (EJA), ensino técnico e ensino superior, sem
prejuízo do cumprimento do calendário letivo, o qual deverá ser objeto de reposição
oportunamente”.
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Em abril, considerando que a equipe eleita para a Reitoria não foi nomeada
pelo ministro da educação dentro do prazo pré-determinado, a reitora substituta do
IFSC nomeou o professor Maick, eleito em 2020, para o cargo de Diretor-Geral pro
tempore do Câmpus Joinville a partir de 30 de abril de 2020, conforme Portaria
n°1.639 de 29 de abril de 2020. Até então a gestão da Direção-Geral do Câmpus
Joinville havia sido exercida pelo professor Valter Vander de Oliveira, o qual exerceu
a função juntamente com sua equipe desde fevereiro de 2016.
Com o ato de nomeação a equipe eleita para o mandato 2020-2024 no
câmpus Joinville iniciou efetivamente suas atividades. No Diário Oficial da União do
dia 30 de abril também foi publicada a nomeação da professora Dayane como
diretora de ensino, pesquisa e extensão. As nomeações do professor Geraldo e da
técnica administrativa Karin já haviam sido publicadas nas saídas das antigas
titulares e por isso já respondiam pela chefia de Departamento de Assuntos
Estudantis (DAE) e Departamento de Administração (DAM), respectivamente.
Importante destacar ainda que não apenas uma nova equipe diretiva
assumiu a gestão do câmpus, como também houve uma série de trocas nas
coordenações de setores, cursos e áreas. Durante o mês de março praticamente
todas as coordenações tiveram seus coordenadores substituídos após a realização
de eleições, caracterizando assim toda uma nova gestão para o câmpus.
Neste contexto de trocas nas gestões, não nomeação do reitor eleito pela
comunidade do IFSC, isolamento social, trabalho remoto, atividades não presenciais
(ANPs), diante de um cenário novo e diferente para todos, o trabalho dos servidores
do câmpus Joinville se destacou e fez ainda mais diferença para o desenvolvimento
e continuidade das atividades do câmpus.
Todos de alguma maneira precisaram se recriar, se reinventar, buscar novas
formas de desempenhar o serviço público e continuar bem atendendo os cidadãos.
As reuniões e conversas informais foram substituídas pelas plataformas
virtuais e aplicativos de troca de mensagens. As documentações físicas foram
trocadas pelos requerimentos, solicitações e assinaturas digitais. As aulas em salas,
laboratórios e ginásio foram substituídas pelas atividades não presenciais, síncronas
e assíncronas, desafiando professores e estudantes.
Quantos aprendizados e desafios tivemos neste ano que passou; sem
contar que para muitos o home office foi dividido com o homeschooling. Isolados em
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casa, muitas vezes longe da família e amigos, com cuidados e adaptações. Foi um
ano difícil para toda a comunidade, mas foi também um ano de crescimento e
pudemos, como servidores, perceber que ter a possibilidade de trabalhar em casa,
em segurança, foi também um privilégio.
Em termos orçamentários, o isolamento social fez com que os recursos de
custeio do câmpus tivessem uma economia importante, o que possibilitou um
remanejo orçamentário de fontes que ampliou significativamente as verbas de
investimento. Além disso, no final de 2020 recebemos orçamento extra de custeio
por meio de emenda parlamentar, resultado de tratativas iniciadas ainda na gestão
anterior. As novas possibilidades de recursos permitiram melhorias importantes no
câmpus como a reforma de passarelas, que ampliarão a segurança dos usuários,
delimitação de estacionamentos, manutenção de laboratórios e salas de aula,
aquisição de EPIs para prevenção da COVID-19, entre outros.
Feita esta breve apresentação do contexto vivido pela comunidade do IFSC
em 2020, nas próximas páginas serão apresentadas as principais ações, resultados
e limitações identificadas no trabalho de gestão da Direção-Geral, Direção de
Ensino,

Pesquisa

e

Extensão,

Departamento

de

Assuntos

Estudantis

e

Departamento de Administração, contemplando também as coordenadorias ligadas
a cada uma destas direções.
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3.

OBJETIVOS

Geral
Prestar contas à comunidade sobre a gestão do Câmpus Joinville no ano de
2020.

Específicos

•

Apresentar as principais ações realizadas no Câmpus Joinville em 2020.

•

Apresentar resultados alcançados pelo Câmpus Joinville em 2020.

•

Apresentar a execução orçamentária do Câmpus Joinville em 2020.

•

Relatar as dificuldades e limitações encontradas pela gestão do Câmpus
Joinville no ano de 2020.
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4.

DIREÇÃO-GERAL

A Direção-Geral, segundo o regimento interno do Câmpus Joinville, Art. 16,
atua como órgão executivo responsável pela gestão das atividades do Câmpus.
Assessorado(a) pelo Conselho de Gestão e pelo Colegiado do Câmpus, o
diretor(a)-geral coordena e superintende todas as atividades do câmpus apoiado(a)
pelas direções de Ensino, Pesquisa e Extensão e de Administração.
Os seguintes servidores compõe a equipe do gabinete da Direção-Geral:
Maick da Silveira Viana - Diretor-Geral do câmpus.
Simone Aparecida dos Santos Hinsching - Assistente em administração,
assessora da direção-geral.
Hélida Leseux - Secretária executiva.
A Coordenadoria de Relações Externas e Relações Sociais, também é
vinculada à Direção-Geral do Câmpus Joinville.

Comunicações e Publicações
No decorrer do ano de 2020 foram emitidos 39 ofícios da Direção-Geral,
com variados destinos, especialmente para instituições de ensino, órgãos públicos
municipais e para pessoas da comunidade externa que foram parceiras em
atividades desenvolvidas no câmpus. Em relação aos memorandos internos,
registrados via SIPAC, foram 85 originários da Direção-Geral para comunicações
internas, com outros câmpus do IFSC e com a Reitoria.
Em relação às publicações, foram emitidas 223 portarias1, sobre temas
diversos, podendo ser destacados entre eles: instauração de comissões,
progressões

funcionais,

bancas

avaliadoras,

fiscalizações

de

contratos,

cancelamentos de matrículas, entre outros. Além destas emitidas pela direção, são
organizadas e cadastradas no sistema SIPAC outras portarias destinadas ao
câmpus mas que são emitidas pelo reitor(a).
1

As portarias do IFSC são publicadas em Boletins de Serviço diários e podem ser acessadas
clicando aqui.
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Eventos
No decorrer do ano de 2020, mesmo com o contexto de pandemia e
distanciamento social, o Câmpus Joinville realizou eventos em formato on-line com a
participação de estudantes e servidores do câmpus, além da comunidade externa.
Entre aqueles que contaram com a participação mais direta da direção do
câmpus podemos destacar a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia - SNCT, A
Semana do Meio Ambiente e as Formaturas. Os demais eventos, vinculados à
áreas/cursos, serão apresentados nos seus respectivos itens nos próximos
capítulos.
A SNCT, evento tradicional realizado anualmente no câmpus, foi realizada
entre 19 e 22 de outubro de 2020 com a realização de 03 palestras, 02 lives e
apresentação de 27 trabalhos relacionados à projetos de ensino, pesquisa e
extensão desenvolvidos no câmpus2. A SNCT tem temática específica a cada ano e
em 2020 o tema escolhido foi “Inteligência Artificial, a nova fronteira da ciência
brasileira”.
Em comemoração à Semana Mundial do Meio Ambiente, a Comissão Local
– IFSC Sustentável realizou lives em parceria com outros câmpus, sendo realizado
neste ano atípico um evento que abrangeu todo o IFSC. Entre os temas
apresentados, as palestras sobre Energia Fotovoltaica, Resíduos em Saúde, e
Sistemas Renováveis de Energia: Vantagens do Sistema de Energia Solar (Figura
2), foram desenvolvidas por professores do Câmpus Joinville.

2

É possível acessar a programação da SNCT 2020 clicando aqui
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Figura 2: Imagem da transmissão ao vivo da palestra intitulada “Sistemas Renováveis de
Energia: Vantagens do Sistema de Energia Solar”.

Também de forma on-line foram realizadas as Cerimônias de Colação de
Grau dos Cursos Superiores de Tecnologia em Gestão Hospitalar e de Tecnologia
em Mecatrônica Industrial: a primeira em 24 de setembro, com a colação de 24
acadêmicos, para os concluintes de 2019.2 (Figura 3), e a segunda em 18 de
novembro, com a colação de 9 acadêmicos, para os concluintes de 2020.1 (Figura
4). Ambas as cerimônias contaram com a presença do Reitor pró-tempore,
Diretor-Geral do Câmpus, Diretora de Ensino, Pesquisa e Extensão, Chefe DAE,
Coordenadores de Cursos, Professores e Servidores do Câmpus.

Figura 3: Imagem da transmissão ao vivo da Colação de Grau realizada no dia 24 de
setembro de 2020.
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Figura 4: Imagem da transmissão ao vivo da Colação de Grau realizada no dia 18 de
novembro de 2020.

Vale destacar que até o início do período de isolamento social o IFSC não
contava com regulamento para a realização de formaturas online, sendo uma
novidade este tipo de cerimônia para a instituição. O envolvimento da Comissão de
Formatura do câmpus foi fundamental para a estruturação deste novo formato, pois
o grupo organizou e submeteu ao Colegiado do Câmpus uma proposta de
regulamento (Resolução 23/2020 - Revogada pela 09/2021), que dispõe sobre as
normas gerais para realização de colação de grau online do Câmpus Joinville.
Mesmo à distância, as formaturas puderam acontecer da melhor forma e com a
importância que este momento tem aos estudantes e seus familiares.

Atendimento e Resposta a Órgãos de Controle e Judiciais
A Direção-Geral é a responsável em responder às solicitações dos órgãos
de controle internos e externos ao IFSC, além de responder às demandas judiciais
relacionadas ao câmpus, ainda que muitas das respostas dependam de informações
fornecidas por diferentes setores. Durante o ano de 2020 foram recebidos
questionamentos

destes

órgãos

a

respeito

de

diferentes

temas,

como

monitoramento e questionamentos da unidade de Auditoria Regional Norte do IFSC,
demandas recebidas na Ouvidoria do IFSC, com questionamentos da comunidade
interna e externa, demandas da Assessoria de Correição e Transparência para
atendimento de processos judiciais, além de ofício do MPF - Procuradoria da
República no Município de Joinville.
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A planilha de acompanhamento de ações da Auditoria Interna conta com 18
ações relacionadas a patrimônio, assistência estudantil e PPCs sendo monitoradas.
Além disso, foi solicitada a ampliação de prazo para resposta de duas comunicações
recebidas no ano de 2020 para que aconteçam no momento do retorno às
atividades presenciais.
Entre os questionamentos recebidos via Ouvidoria (Fala,BR), no total de 16,
as principais demandas se referiram a dúvidas sobre vagas, certificados e estágios,
incentivados

principalmente

pelas

mudanças

relacionadas

ao

período

de

distanciamento social.
Em abril houve questionamentos do MPF se há a obrigatoriedade de registro
de ponto por professores e, em caso positivo, esclarecer como é feito o registro de
frequência dos docentes e também sobre a existência de servidor público com 65
anos de idade ou mais agraciado com o auxílio transporte no câmpus.
E, no início de maio, em continuidade aos questionamentos sobre a
percepção de auxílio transporte, recebemos nova solicitação do MPF, que vinculou a
as questões do auxílio ao preenchimento da agenda zimbra pelos docentes, isto é, a
solicitação estava relacionada ao cumprimento da Recomendação 116/2016/MPF e
IN 03/2017/IFSC, que dizem respeito ao preenchimento da agenda zimbra, e
questionou sobre providências nos casos de descumprimento das normas.
Já em dezembro de 2020 o câmpus recebeu Ofício do MPF - Procuradoria
da República no Município de Joinville - solicitando informações sobre os planos de
ação e as providências para o retorno às aulas presenciais em 2021. Baseada na
Política de Segurança Sanitária do IFSC para a Covid-19 a resposta foi elaborada,
em parceria com a Reitoria, e encaminhada no início de 2021.
Quanto às demandas judiciais, todas relacionadas a questões trabalhistas e
mediadas pela Diretoria de Gestão de Pessoas, foram 06 no total, para as quais
foram encaminhadas informações referentes ao trabalho interno e externo de
servidores do Câmpus Joinville.
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Representações do Câmpus Joinville
No decorrer do ano de 2020, servidores do câmpus Joinville realizaram a
representação externa do IFSC em entidades, comissões, Conselhos e Fóruns do
município de Joinville. Abaixo relacionamos as que estiveram/ estão vigentes:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Colegiado de Inspetores Regionais do CREA – SC em Joinville (Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina) (Mandato de
26/02/2018 a 31/12/2020).
Comitê de Ética e Pesquisa com Seres Humanos do Hospital Regional Hans
Dieter Schimidt.
Comitê Gestor da Política Municipal de Fomento à Economia Solidária –
mandato de 09/05/2018 a 08/05/2020.
Comitê Municipal de Gerenciamento da Pandemia de COVID 19
Comissão Organizadora do evento Education XP 2020 ACIJ
Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação de Joinville –
COMCITI
Conselho Municipal de Educação de Joinville
Conselho Municipal de Saúde de Joinville
Fórum Municipal de Educação de Joinville
Movimento Nacional ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) representante do Câmpus Joinville
Núcleo de Educação da ACIJ - Associação Empresarial de Joinville
Destaca-se ainda a participação de servidores em Colegiados, Comitês,

Comissões e Grupos de Trabalho externos ao câmpus, mas no próprio IFSC,
colaborando com o desenvolvimento da instituição como um todo:

•
•
•
•
•
•

Colégio de Dirigentes
Conselho Superior
Colegiado de Ensino, Pesquisa e Extensão
Comitê Gestor da Assistência Estudantil do IFSC
Comitê de Direitos Humanos do IFSC
Grupo dos Responsáveis pela Internacionalização do IFSC
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Comissões Internas
As comissões internas do câmpus desenvolvem trabalhos fundamentais
para

o

bom

desenvolvimento

da

instituição.

Os grupos são compostos

principalmente por servidores técnicos administrativos e professores, mas parte das
comissões são compostas também por estudantes.
Ao todo foram instituídas 49 comissões no Câmpus Joinville em 2020. Ainda
que parte das comissões não tenham desenvolvido os seus trabalhos plenamente,
principalmente por conta do período de isolamento social, muitas delas concluíram
seus objetivos dentro do período esperado.
Abaixo são listadas em ordem alfabética todas as comissões:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comissão de Capacitação 2020.
Comissão Avaliadora dos
02/DEPE/CJ/2020.
Comissão COVID Joinville.

Projetos

submetidos

ao

Edital

nº

Comissão de Acompanhamento das Ações de Permanência e Êxito –
CAPE, do Câmpus Joinville do IFSC.
Comissão de Apuração da Renda Familiar.
Comissão de Atualização dos Protocolos Operacionais de Técnicas da
Enfermagem.
Comissão de Consultores de Trabalhos da Rede de Atenção à Saúde
Básica.
Comissão de Elaboração de Projetos da Área de Saúde e Serviços para o
PAT 2021.
Comissão de estruturação do PPC do Curso de Especialização Lato Sensu
na Área de Mecânica.
Comissão de Formatura.
Comissão de Heteroidentificação do Câmpus Joinville do IFSC.
Comissão de Ingresso.
Comissão de organização da Semana da Cultura Geral 1.
Comissão de organização da Semana da Cultura Geral 2.
Comissão de organização da Semana da Enfermagem.
Comissão de organização do evento Semana da Engenharia Mecânica.
Comissão de planejamento e execução do Programa Nacional de
Alimentação Escolar (PNAE).
Comissão de Pregão.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comissão de Reestruturação do PPC do Curso Técnico Concomitante em
Mecânica.
Comissão de Reestruturação do PPC do Curso Técnico de Enfermagem
para as aulas em formato de Atividades Não Presenciais - ANPs.
Comissão de Reestruturação do Projeto Pedagógico (PPC) do Curso
Técnico em Enfermagem.
Comissão de Reestruturação dos PPCs dos Cursos Técnicos Integrados do
Câmpus Joinville.
Comissão de revisão do Regulamento Interno do Colegiado do Câmpus.
Comissão de Sustentabilidade.
Comissão de Transição da Gestão do Câmpus Joinville do IFSC.
Comissão do Plano Anual de Trabalho - PAT do Câmpus Joinville.
Comissão de Elaboração de Material de Divulgação dos Cursos da Área
Elétrica.
Comissão Eleitoral - Coordenadoria do Curso Superior de Tecnologia em
Gestão Hospitalar do Câmpus Joinville - FCC.
Comissão Eleitoral - Eleições para Representantes discentes, docentes e
técnicos-administrativos no Colegiado do Câmpus Joinville.
Comissão Eleitoral para escolha de novos ocupantes das funções
comissionadas do Câmpus Joinville.
Comissão Eleitoral para escolha para escolha de representantes discentes
no Colegiado.
Comissão Examinadora do Extraordinário Aproveitamento nos Estudos em
Língua Inglesa dos estudantes do Curso Técnico Integrado em
Eletroeletrônica.
Comissão Examinadora do Extraordinário Aproveitamento nos Estudos em
Língua Inglesa dos estudantes do Curso Técnico Integrado em Mecânica.
Comissão Interna de Saúde do Servidor Público - CISSP.
Comissão NAPNE - Núcleo de Apoio às Pessoas com Necessidades
Educacionais Especiais.
Comissão Organizadora I Torneio de Matemática dos Técnicos Integrados
do Câmpus Joinville - ToMaTI - 2020.
Comissão para assessorar sobre assuntos de Tecnologias de Informação
Educacionais.
Comissão para elaboração dos Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPC)
Técnicos em Administração e Informática integrados ao Ensino Médio –
EJA-EPT (PROEJA).
Comissão para Estudo do Ingresso, Permanência e Evasão do Curso
Técnico Concomitante em Eletroeletrônica.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comissão para o Reconhecimento do Curso de Engenharia Mecânica do
Câmpus Joinville.
Comissão Permanente de Validação de Experiência Profissional como
Estágio Obrigatório do Curso de Engenharia Elétrica e dos Cursos Técnicos
em Eletroeletrônica nas modalidades Integrada e Concomitante.
Comissão Permanente de Validação de Experiência Profissional como
Estágio Obrigatório do Curso de Engenharia Mecânica e dos Cursos
Técnicos em Mecânica nas modalidades Integrada e Concomitante.
Comissão Permanente de Validação de Experiência Profissional como
Estágio Obrigatório do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Hospitalar
do Câmpus Joinville.
Comissão recursal de Heteroidentificação do Câmpus Joinville.
Comissão Recursal do Edital 05/DEING/2020-2: EDITAL DE MATRÍCULA –
para cursos de graduação do IFSC pelo SiSU.
Comissão SNCT - Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 2020.
Comitê Local do Pacto Nacional Universitário pela Promoção do Respeito à
Diversidade, da Cultura da Paz e dos Direitos Humanos.
Comitê Técnico para preparação, avaliação e supervisão do Edital PROEX
nº 18/2020 de Fomento às atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão
Internas.

Adequação ao Decreto 10.139/19
O Decreto 10.139/19 dispõe sobre a revisão e a consolidação dos atos
normativos inferiores a decreto. Para o seu cumprimento, o IFSC deve identificar e
publicar em um único local todos os atos normativos da instituição. São
considerados atos inferiores a decreto: portarias, resoluções, instruções normativas,
ofícios e avisos, orientações normativas, diretrizes, recomendações, despachos de
aprovação e qualquer outro ato inferior a decreto com conteúdo normativo.
Na primeira fase realizada em 2020, de triagem, foi identificado o
quantitativo de atos normativos vigentes. O disposto aplica-se aos atos, registrados
tanto na reitoria quanto nos câmpus, e que tenham caráter normativo, podendo
esses atos terem sido emitidos por gestores ou órgãos colegiados, cujo objeto seja
qualquer regulamentação interna.
Neste primeiro momento foram verificadas e analisadas todas as portarias e
resoluções do câmpus publicadas desde 2009, totalizando 254 normativas a serem
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analisadas. Na segunda fase foram classificados os atos para determinar as ações
necessárias, com base nas tipologias definidas no decreto. O trabalho realizado
considerou a função ou objeto relativo ao ato. Em resumo, tratou-se da adição de 4
informações para cada documento (revogação, classificação, vigência e link para
consulta do documento) e com isso muitos atos, antes considerados expirados,
foram reclassificados, o que aumentou o número de atos.
A

partir

destes

levantamentos

a Pró-Reitoria de Desenvolvimento

Institucional - PRODIN, juntamente com a equipe do Gabinete da Reitoria, irão
reclassificar e apontar, a partir das informações enviadas pelos câmpus, quais ações
devem ser realizadas (revogar, reemitir readequando, deixar como está, etc.), entre
outras demandas que serão necessárias para a total adequação ao Decreto. Esse
será objeto da fase 3 (março/2021), e também fará parte das definições da "norma
0" (norma que define fluxo e processo para emissão de normas), em construção
pela DGC/PRODIN e Assessoria Técnica/Gabinete.

Campanha de Arrecadação de Alimentos
A partir da campanha de vacinação de imunização contra o vírus H1N1,
realizada no câmpus no dia 28 de abril de 2020, onde 87 pessoas foram imunizadas,
iniciou-se uma movimentação solidária de arrecadação de alimentos destinados às
famílias dos trabalhadores terceirizados do Câmpus Joinville.
Inicialmente, na primeira campanha, foram atendidas três famílias com itens
de alimentação não perecíveis, itens de higiene pessoal (inclusive fraldas
descartáveis), ovos e leite. Depois dessa foram realizadas novas campanhas e
arrecadações que resultaram nas seguintes entregas: dia 09 de junho para 25
famílias - com um número elevado de doações foi possível que todos recebessem
ao menos 01 cesta básica, 30 ovos, 6 litros de leite e material de higiene e limpeza;
dia 18 de agosto foram atendidas 24 famílias - novamente foi possível entregar
cestas com alimentos não perecíveis, ovos, leites e material de higiene e limpeza;
dia 09 de outubro - neste mês em especial foram atendidas 21 famílias com cesta de
alimentos não perecíveis, ovos e material de limpeza, além de 16 crianças das
mesmas famílias que receberam presentes e doces; e dia 17 de dezembro mais 20
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cestas foram entregues, fornecendo mais uma vez alimentos não perecíveis, ovos,
leite, material de higiene e limpeza e panetone para adoçar o Natal.

Figura 5: Imagens das arrecadações realizadas nas campanhas.

Todas estas ações só foram possíveis de serem realizadas porque muitos
servidores se envolveram seja com a doações dos itens para compor as cestas ou
com a doação de tempo para organização e entrega. Todos os retornos recebidos
foram de gratidão e alegria, reforçando que juntos somos mais fortes e podemos
fazer a diferença.

Coordenadoria de Relações Externas e Comunicação Social
A Coordenadoria de Relações Externas e Comunicação Social é vinculada à
Direção-Geral do Câmpus. Atuam nesta coordenadoria os seguintes servidores:
Peterson de Souza Mattos - Assistente em administração e coordenador
Liane Maria Dani - Jornalista
Com

as

orientações

de

isolamento

social

e

trabalho remoto, a

Coordenadoria de Relações Externas e Comunicação Social do Câmpus Joinville
também passou por adaptações para a informatização dos procedimentos e
viabilidade de atendimentos remotos.
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Na figura do coordenador, a coordenadoria participou de reuniões de órgãos
de colegiados internos e externos, como o Comitê Gestor da Economia Solidária,
Conselho da Juventude e o Conselho de Gestão do Câmpus, por exemplo.
Como forma de desenvolver ações de divulgação do IFSC junto à
comunidade externa, foi criado mailing do setor de ingresso para divulgação das
vagas no câmpus, culminando nas campanhas de ingresso de 2020.2 e 2021.1.
Além do mailing, foram desenvolvidas também ações para aquisição de outdoor
9x3m, impulsionamento para as postagens nas redes sociais, Spot 30" (produção e
veiculação em rádio), folders do câmpus e dos cursos, que foram atualizados, entre
outras.

Figura 6: Outdoor de divulgação de processo seletivo.

Ainda em relação ao ingresso, em 2020 foi realizado o mapeamento das
atribuições

da Comissão de Ingresso, sendo um dos resultados destes

levantamentos o convite a toda comunidade do câmpus para formação de nova
comissão, com objetivos claramente definidos e claros, para esta atividade tão
importante para o desenvolvimento do câmpus.
Como parte da Comissão de Apuração de Renda, especialmente na figura
do coordenador, foram realizadas ações como auxílio ao DEING e aos câmpus para
elaboração e publicação dos formulários on-line,alinhamento de fluxo de trabalho,
qualificando a comunicação com os candidatos e equipe, e padronização de
tratamento documental. Por conseguinte, inerente ao processo, neste período foi
realizada também a apuração da renda de cotistas para o ingresso 2020.1 e 2020.2.
Como já citado, a Comissão de Formatura do câmpus, do qual o
coordenador de relações externas é presidente, foi fundamental para que a
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realização das formaturas on-line acontecessem no câmpus. Porém, antes destas
cerimônias acontecerem fez-se necessário o cancelamento das formaturas de
2019.2 aconteceriam presencialmente no primeiro semestre de 2020 (comunicação
a fornecedores, formandos e comunidade do IFSC).
Posteriormente, com a orientação de trabalho remoto com distanciamento
social, foi necessária a elaboração de regulamento específico para a realização de
formaturas on-line no IFSC. Com isso, a Comissão de Formatura do câmpus
organizou a estruturação deste novo formato e submeteu ao Colegiado do Câmpus
uma proposta de regulamento (Resolução 23/2020) que dispõe sobre as normas
gerais para realização de colação de grau online do Câmpus Joinville, em
complementação à Instrução Normativa 12/2020. Assim, foi possível que, mesmo à
distância, a formatura dos estudantes concluintes de 2019.2 acontecesse em
24/09/2020 e dos concluintes de 2020.1 em 18/11/2020.
Ainda relacionado à comissão de formatura, foi submetido ao Edital 2-2020 Sustentabilidade o projeto Autonomia da escola pública no rito de passagem:
Cerimônia de Formatura, que visa a aquisição de suprimentos para as realizações
das formaturas, quando do retorno presencial, como becas para discentes, becas
para docentes, pelerine (para uso em beca para docente), faixa para uso em beca
de formatura e piso modular de polipropileno para proteção da quadra poliesportiva
durante a realização de eventos no câmpus.
Por demanda da Comissão de Sustentabilidade do câmpus, foi organizado e
estabelecido

o

convênio

com

o

núcleo

em

Joinville

dos

Objetivos

do

Desenvolvimento Sustentável – ODS. O IFSC já era signatário do Movimento, mas a
partir do novo convênio o Câmpus Joinville passou a também se comprometer com
a agenda dos ODS.
Visando melhorias na comunicação visual interna, foi planejada a aquisição
de placas em acrílico, modelo bandeira, para sinalização e identificação de todas as
salas do câmpus. Para tanto, foi realizada vistoria em todas as salas do câmpus,
confirmando ou redefinindo seus nomes, para posterior instalação das novas placas.
Com o trabalho remoto e orientação de isolamento social, as atividades de
Comunicação se mostraram ainda mais importantes para que o IFSC continuasse
multiplicando e difundindo suas ações junto à comunidade. Neste período foi criado
o canal do câmpus no Youtube, onde são realizados, entre outras atividades, os
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eventos das áreas e reuniões com estudantes ingressantes e pais, sendo uma nova
e importante ferramenta de contato do câmpus em tempos de pandemia.
As ações de jornalismo do câmpus, como planejamento de pautas,
produção de matérias jornalísticas, contribuição aos demais jornalistas para repasse
de fontes e informações dos câmpus para produção de conteúdo sistêmico,
monitoramento e publicações no site, na rede social e fanpage do câmpus e
algumas ações de assessoria de imprensa seguem em fluxo contínuo e permitem
que as ações realizadas no câmpus, por seus servidores e estudantes sejam
amplamente divulgadas.
Além de todas estas ações, os servidores desta coordenadoria realizaram
treinamentos e capacitações virtuais e participaram de reuniões para alinhamentos
de diretrizes e organização dos trabalhos em isolamento social.
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5.

ÓRGÃOS COLEGIADOS

Segundo o regimento interno do Câmpus Joinville, os órgãos colegiados do
Câmpus são: I. Assembleia Geral; II. Colegiado do Câmpus; III. Conselho de
Gestão; IV. Colegiados dos Cursos de Graduação.
Neste capítulo serão abordados os trabalhos desenvolvidos pelo Colegiado
do Câmpus e pelo Conselho de Gestão, tendo em vista que não houve Assembleia
Geral convocada no ano de 2020 e que os Colegiados dos Cursos de Graduação
terão espaço próprio em capítulo seguinte.

Colegiado do Câmpus
O Colegiado do Câmpus Joinville é órgão normativo e deliberativo por
delegação do Conselho Superior, no âmbito do câmpus, de forma a assessorar o
diretor-geral para o aperfeiçoamento do processo educativo e de zelar pela correta
execução das políticas do IFSC. O Colegiado do Câmpus é regido pelo Art 61 do
Regimento

Geral

do

IFSC

e

regulamentado

pela

Resolução

nº

29/2020/COLEGIADO.
Em 2020 o Colegiado foi composto pelas seguintes representações, que
cumpriram o mandato 2019-2020: os membros natos eram Valter Vander de
Oliveira, presidente até 29 de abril de 2020; Maick Da Silveira Viana, inicialmente
como Diretor de Ensino, Pesquisa e Extensão e depois de 30 de abril de 2020,
quando assumiu a Direção-Geral, como presidente; Dayane Clock Luiz, a partir de
30 de abril de 2020, quando assumiu a direção de ensino, pesquisa e extensão;
Déborah Rejane Magno Ribas, membro nato até dia 08 de março de 2020 e Karin
Fetter a partir de 09 de março de 2020, quando foi nomeada chefe do Departamento
de Administração. Como conselheiros titulares do segmento TAE estiveram Grasiela
Lúcia De Pinho e Suely Maria Anderle e como suplentes Elaine Raquel Vavassori,
Guilherme Dobrotinic Goncalves, Aroldo Leandro Schmidt Reeck e Amarildo Pereira.
Do segmento docente, os representantes titulares foram Rafael Gomes Faust e
Vanderleia Muller Duarte e os suplentes Jefferson Luiz Jeronimo, Carla Simone Leite
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De Almeida, Barbara Ogliari Martins Taques e Márcio Tadeu da Costa. Dos
discentes os representantes titulares foram Mariana Martins Vieira, Isabela Peixer e
Iago Matos Oliveira, os suplentes Kauê Marcondes, Ana Maria Henning Codeço,
João Victor Oliveira Cordeiro De Souza, Ana Luíza da Conceição Cardoso e
Guilherme Maurício. Bruna Daniela Dummont Ladeira Landmann, da Secretaria
Municipal de Saúde, e Daniela Rosendo, do Instituto de Desenvolvimento de Direitos
Humanos, representaram a sociedade civil.
Ao longo de 2020 o Colegiado do Câmpus realizou 16 reuniões, sendo 08
extraordinárias e 11 no 2º semestre, conforme datas e atas ordenadas abaixo3:

•

Reunião Ordinária de 21/02/2020

•

Reunião Extraordinária de 22/04/2020

•

Reunião Ordinária de 20/05/2020

•

Reunião Ordinária de 17/06/2020

•

Reunião Extraordinária de 22/06/2020

•

Reunião Extraordinária de 31/07/2020

•

Reunião Ordinária de 19/08/2020

•

Reunião Extraordinária de 26/08/2020

•

Reunião Extraordinária de 09/09/2020

•

Reunião Ordinária de 16/09/2020

•

Reunião Extraordinária de 23/09/2020

•

Reunião Extraordinária de 14/10/2020

•

Reunião Ordinária de 21/10/2020

•

Reunião Ordinária de 18/11/2020

•

Reunião Extraordinária de 25/11/2020

•

Reunião Ordinária de 16/12/2020

Os pontos de pautas que foram deliberados nas reuniões resultaram na
publicação de 37 Resoluções, das quais podemos destacar como principais aquelas
relacionadas aos ajustes curriculares e de calendário acadêmico impactados pelo
isolamento social, o novo regimento do Colegiado, Plano Anual de Trabalho 2021 e

3
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os documentos relacionados à eleição da nova composição que assumiria em 2021
para um mandato de 02 anos.
São listadas abaixo todas as Resoluções publicados em 20204:
•

Resolução 01/2020 – Aprova ad referendum o Edital nº 01/2020/DG/CJ para
escolha dos novos ocupantes da Coordenadoria de Tecnologias da
Informação e da Comunicação; Coordenadoria do Núcleo de Educação a
Distância e Coordenadoria da Área de Mecânica

•

Resolução 02/2020 – Aprova ad referendum o Edital nº 02/2020/DG/CJ para
escolha do novo ocupante da Coordenadoria do Curso Técnico em
Eletroeletrônica

•

Resolução 03/2020 – Aprova o calendário de Reuniões Ordinárias 2020 do
Colegiado do Câmpus Joinville

•

Resolução 04/2020 – Homologa o resultado final do processo de consulta
pública para escolha dos novos ocupantes das coordenadorias do Câmpus
Joinville

•

Resolução 05/2020 - Aprova ad referendum a alteração do Calendário
Acadêmico 2020, para exclusão dos períodos de matrícula de aluno especial
do calendário descritivo (REVOGADA)
•

Resolução 06/2020 – Aprova o Edital n. 03/2020/DG/CJ para escolha de
representantes discentes para o Colegiado do Câmpus

•

Resolução 07/2020 – Aprova as Ações de desenvolvimento promovidas pelo
Câmpus Joinville a serem inseridas no Plano de Desenvolvimento de
Pessoas (PDP) do IFSC 2021

•

Resolução 08/2020 – Retificar, ad referendum, o Edital n. 03/2020/DG/CJ
para escolha de representantes discentes para o Colegiado do Câmpus

•

Resolução 09/2020 – Homologa, ad referendum, o resultado do processo
eleitoral para escolha de representantes discentes para o Colegiado do
Câmpus Joinville - Edital n. 03/2020/DG/CJ

•

Resolução 10/2020 - Aprova o Plano Anual de Trabalho - PAT 2021 do
Câmpus Joinville (REVOGADA)

•

Resolução 11/2020 – Define quais são os contratos que prestam serviços
essenciais para o funcionamento do Câmpus Joinville, considerando

4

As resoluções podem ser acessadas clicando em cima do seu respectivo título.
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especificidades na sua rotina e planejamento das atividades acadêmicas e
administrativas a serem desenvolvidas até 31/12/2020
•

Resolução 12/2020 – Suspende as atividades não presenciais (ANPs) do
Curso Técnico em Teatro

•

Resolução 13/2020 – Suspensão do ingresso 2020/2 para o Curso Técnico
em Enfermagem

•

Resolução 14/2020 - Aprova a alteração do Calendário Acadêmico 2020 do
Câmpus Joinville e revoga as Resoluções 11/2019 e 05/2020(REVOGADA)

•

Resolução 15/2020 – Aprova a alteração do PPC do Curso Técnico em
Enfermagem do Câmpus Joinville para o semestre 2020/2

•

Resolução 16/2020 – Aprova a quebra de pré-requisitos de unidades
curriculares do Curso Técnico Concomitante em Eletroeletrônica do Câmpus
Joinville para o semestre 2020/2

•

Resolução 17/2020 – Aprova a suspensão das matrículas especiais no
Câmpus Joinville, excepcionalmente, para o semestre 2020/2

•

Resolução 18/2020 – Aprova, ad referendum, o Edital nº 04/2020, para
escolha de novo Coordenador para o Curso Superior de Tecnologia em
Gestão Hospitalar

•

Resolução 19/2020 – Aprovar a validação das estratégias e recursos para a
realização de atividades práticas de forma não presencial para o Curso
Técnico em Enfermagem

•

Resolução 20/2020 – Aprovar a validação das estratégias e recursos para a
realização de atividades práticas de forma não presencial para os Cursos
Técnicos em Mecânica

•

Resolução 21/2020 – Aprovar a validação das estratégias e recursos para a
realização de atividades práticas de forma não presencial para os Cursos
Técnicos em Eletroeletrônica

•

Resolução 22/2020 – Aprovar a alteração dos PPCs dos Cursos Técnicos
em Mecânica para 2020/2

•

Resolução 23/2020 - Aprovar o Regulamento para realização de colação de
grau online (REVOGADA)
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•

Resolução 24/2020 – Aprovar a suspensão da oferta do reconhecimento de
saberes e do extraordinário aproveitamento nos estudos no Edital de
Validação 2020/2

•

Resolução 25/2020 – Homologar escolha de servidor para a função de
Coordenador do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Hospitalar

•

Resolução 26/2020 – Aprovar, ad referendum, a validação das estratégias e
recursos para a realização de atividades práticas de forma não presencial
para os Cursos Técnicos em Eletroeletrônica

•

Resolução 27/2020 – Aprovar os Procedimentos para Avaliação do Plano
Anual de Trabalho no Câmpus Joinville

•

Resolução 28/2020 - Aprovar o Plano Anual de Trabalho - PAT 2021
(REVOGADA)

•

Resolução 29/2020 – Aprovar o Regulamento do Colegiado do Câmpus

•

Resolução 30/2020 – Aprovar o Edital nº 05/2020 para eleições do
Colegiado do Câmpus mandato 2021-2022

•

Resolução 31/2020 – Aprovar o Calendário Acadêmico 2021 do Câmpus
Joinville (REVOGADA)

•

Resolução 32/2020 – Aprovar a não oferta dos Cursos Técnico
Concomitante em Eletroeletrônica e em Teatro no processo de ingresso
2021/1

•

Resolução 33/2020 – Aprovar, ad referendum, a retificação da Resolução
30/2020, para alterar o cronograma do Edital n. 05/2020

•

Resolução 34/2020 – Aprovar a alteração do Calendário Acadêmico 2020 e
revogar a Resolução 14/2020/COLEGIADO

•

Resolução 35/2020 – Homologa, ad referendum, o resultado do processo
eleitoral que escolheu representantes discentes, docentes e TAEs para
compor o Colegiado do Câmpus para mandato no biênio 2021-2022

•

Resolução 36/2020 – Aprova, nas instâncias do câmpus, a alteração dos
PPCs do Curso Técnico Integrado em Eletroeletrônica e do Curso Técnico
Integrado em Mecânica, para a distribuição equânime das 240 horas de
línguas estrangeiras (inglês e espanhol).

•

Resolução 37/2020 – Aprova, ad referendum, a retificação do Plano Anual
de Trabalho – PAT 2021 do Câmpus Joinville, conforme anexo.

Instituto Federal de Santa Catarina – Joinville
Rua: Pavão 1377 | Costa e Silva | Joinville/SC | CEP: 89220-618
Fone: (47) 3431-5601 | www.ifsc.edu.br/joinville

Foram dois processos eleitorais realizados em 2020: o primeiro para repor
cadeira de representação discente para finalização de mandato e o segundo para
nova composição/renovação de todas as representações, já sob a luz da nova
resolução 29/2020 que aprovou o novo regulamento do Colegiado do Câmpus
Joinville.
Assim,

foram

eleitos

os

representantes

discentes,

docentes

e

técnico-administrativos que irão compor o Colegiado cumprindo o mandato no biênio
2021-2022, além da indicação e convite para os representantes da comunidade
externa. Por conseguinte, as representações ficaram dispostas da seguinte forma:
Gestores5

•
•
•

Maick da Silveira Viana - Presidente
Dayane Clock Luiz - Titular
Karin Fetter - Titular

Segmento discente

•
•
•
•
•
•

Iago Matos Oliveira – Titular
Kamila Regina Pohl – Titular
Rhamara Seibert Barreto – 1ª Suplente
Gustavo Alves de Souza – 2º Suplente
Maria Eduarda Carneiro – 3ª Suplente
Vitor Marcante – 4º Suplente

Segmento docente

•
•
•
•
•

Juliana da Silva – Titular
Reginalda Maciel – Titular
Anael Preman Krelling – 1º Suplente
Luis Mariano Nodari – 2º Suplente
Anderson dos Santos – 3º Suplente

Segmento técnico-administrativo

•
•
•

Débora Link – Titular
Rogério Ferreira Fragoso – Titular
Fabiane Marques da Cruz Crivellaro – 1ª Suplente

5

Segundo o Regulamento do Colegiado do Câmpus Joinville, são membros natos do Colegiado,
representando a direção do câmpus, o diretor(a)-geral, como presidente(a), o(a) diretor(a) de ensino,
pesquisa e extensão e o(a) diretor(a) de administração.
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Representantes da Sociedade Civil

•
•
•
•

Sônia Regina Victorino Fachini – Titular (Secretaria Municipal de Educação
de Joinville)
Cleia Aparecida Clemente Giosole – Titular (Conselho Local de Saúde
Bairro Costa e Silva)
Bruna Daniela Dumont Ladeira Landmann – 1ª Suplente (Secretaria
Municipal de Saúde)
Sílvio Meyer – 2º Suplente (Conselho Comunitário do Bairro Costa e Silva)

Conselho de Gestão do Câmpus
O Conselho de Gestão é órgão consultivo, de assessoramento ao
diretor-geral do câmpus, e é composto pelo próprio diretor-geral, pela diretora de
ensino, pesquisa e extensão, pela chefe do departamento de administração, pelo
chefe do departamento de assuntos estudantis e pelos Coordenadores do Câmpus.
O Conselho de Gestão é regido pelo Artigo 12 do Regimento Interno do Câmpus
Joinville e foi regulamentado pela Resolução nº 11/2018/COLEGIADO.
Ao longo de 2020 o Conselho de Gestão realizou oito reuniões, sendo seis
no segundo semestre, conforme datas e súmulas relacionadas abaixo6:

•

Reunião Ordinária de 19/05/2020

•

Reunião Ordinária de 10/06/2020

•

Reunião Ordinária de 10/08/2020

•

Reunião Extraordinária de 24/08/2020

•

Reunião Ordinária de 08/09/2020

•

Reunião Extraordinária de 28/09/2020

•

Reunião Ordinária de 22/10/2020

•

Reunião Ordinária de 21/12/2020

O Conselho de Gestão do Câmpus realizou análises e discussões ao longo
de 2020 sobre variados temas, entre os quais podemos destacar:

6
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Fluxo de autorização para entrada no câmpus em período de isolamento
social pela COVID-19
Frente à necessidade de regrar a entrada no câmpus durante o período de
isolamento social para a realização de atividades essenciais, o Conselho definiu no
dia 19 de maio um fluxo para solicitação e aprovação do acesso.
Em resumo, as solicitações passaram a ser encaminhadas para análise da
chefia imediata constando data de utilização das dependências, período de
permanência, atividade a ser desenvolvida, local utilizado e justificativa para
interrupção do isolamento social. Se aprovada a solicitação, a chefia deve
encaminhar seu parecer para análise da Direção, que por sua vez analisa a
viabilidade e, em caso de deferimento, registra via e-mail ao servidor e demais
interessados (chefia, patrimônio e equipe de limpeza e portaria, por meio do fiscal de
contrato).
Plano de Desenvolvimento de Pessoas - PDP 2021
Após conversas e levantamento de necessidades iniciado a partir de
demanda recebida da Diretoria de Gestão de Pessoas, decidiu-se por priorizar a
organização de um plano com capacitações coletivas, visando diminuir as despesas
com capacitação, considerando as previsões de orçamento para este fim.
Capacitações com demandas mais específicas não foram incluídas no plano, exceto
quando estritamente necessárias.
Algumas das ações de capacitação aprovadas foram relacionadas à saúde
emocional, destinada a servidores e alunos (Projeto de Promoção da Saúde
Emocional), operacionalização dos diversos sistemas do IFSC, uso de ferramentas
tecnológicas na prática docente, entre outras. Após aprovação o plano foi
encaminhado para apreciação no Colegiado do Câmpus7.
Proposta de alteração do fluxo de avaliação do Plano Anual de Trabalho PAT
Após sugestão apresentada por membros do Conselho foi desenvolvida
proposta a ser encaminhada para o Colegiado do Câmpus, de modo que os projetos
7
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do PAT passassem a ser aprovados pelo Conselho de Gestão para depois seguirem
para aprovação final no Colegiado. Até então o Colegiado do Câmpus era a única
instância interna de deliberação sobre o PAT.
Com algumas modificações a proposta foi aprovada e a partir de 2020 o
câmpus passa a trabalhar com uma comissão com representantes de todas as
áreas/departamentos do câmpus, além da direção, para o ranqueamento dos
projetos em função de prioridade. O ranque, então, é apresentado ao Conselho de
Gestão e, caso aprovado, segue para aprovação final no Colegiado.
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6.

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - DAM

De acordo com o artigo 30 do Regimento Interno do Campus Joinville o
Departamento de Administração, vinculado à Direção-Geral do Câmpus é o órgão
que planeja, coordena, supervisiona, acompanha e avalia as políticas e ações
orçamentárias, financeiras, de gestão de pessoas, de estrutura física, tecnológica e
material do Câmpus, a partir de orientações do Diretor-Geral do Câmpus e em
consonância com as diretrizes estabelecidas pelo IFSC.
A Técnica Administrativa em Educação Karin Fetter assumiu a chefia do
Departamento em 09 de março de 2020, antes disso a administradora Déborah
Rejane Magno Ribas, que foi removida para o CERFEAD em março de 2020,
respondia pelo departamento.
Estrutura de Coordenadorias e Setores do DAM
Conforme Regimento Interno do Câmpus, o Departamento de Administração
do Câmpus Joinville contém 3 coordenadorias. Atuaram nessas coordenadorias,
durante o ano de 2020, os seguintes servidores:
Coordenadoria de Gestão de Pessoas
Kátia Griesang – Psicóloga (solicitou exoneração em 2020)
Liana Marquetti – Assistente em Administração e Coordenadora
Raphael Henrique Travia – Assistente em Administração
Coordenadoria de Infraestrutura e Engenharia
Euclésio de Oliveira Silvério – Assistente em Administração e Coordenador
Letícia Arsego – Assistente em Administração - Almoxarifado
Renato da Silva Nogueira – Assistente em Administração - Patrimônio
Salete Do Rocio Figueiredo Schimidt – Assistente em Administração Patrimônio (aposentou-se em 2020)
Rômulo Oliveira Gonçalves – Engenheiro Civil

Instituto Federal de Santa Catarina – Joinville
Rua: Pavão 1377 | Costa e Silva | Joinville/SC | CEP: 89220-618
Fone: (47) 3431-5601 | www.ifsc.edu.br/joinville

Coordenadoria de Tecnologias da Informação e da Comunicação
Claudinei Fusieger (removeu para o câmpus Florianópolis em 2020)
Jorge Marcelo Burnik – Técnico de TI e Coordenador
Heverton Luis Pedri – Técnico de TI
Lucas Schoeffel – Técnico de TI
Marcos Heyse Pereira – Analista de TI - Em doutoramento
Samir Patrice Batista da Silva – Analista de TI - colaboração técnica
Além das coordenadorias listadas acima, respondem diretamente para a
Chefia do Departamento de Administração os seguintes setores:
Setor de Compras
Ely Cabral de Souza Lima – Administrador
Gilmarcos Carvalho – Administrador
Fabiane Marques da Cruz Crivellaro – Assistente em Administração
Setor de Contratos
Fabiane Marques da Cruz Crivellaro – Assistente em Administração
Soraia Mello – Administradora
Setor Financeiro
Alessandra Ferreira Neves – Contadora
Danielle Montania Campos – Assistente em Administração - em licença
Incluindo a Chefia do Departamento, que tem como titular a servidora Karin
Fetter e não contabilizando servidor em colaboração técnica, o DAM conta com 18
servidores.

Orçamento 2020 do Câmpus Joinville
Antes de entrar especificamente no orçamento e execução orçamentária do
Câmpus Joinville no ano de 2020, que é dos principais focos de trabalho do
Departamento de Administração, é apresentado a seguir um resumo explicativo
sobre o orçamento público federal.
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Introdução ao Orçamento Público Federal8
O orçamento público brasileiro existe para que os cidadãos tenham acesso
a uma vida digna e de qualidade. Assim, os países organizam seu modo de
funcionamento pensando em um financiamento público (por meio dos impostos) e
um retorno à sociedade (por meio de serviços). A função do Estado e o que ele
precisa fornecer para os cidadãos brasileiros estão definidos na Constituição
Brasileira. Assim, todo orçamento público e toda escolha de gastos devem ser feitos
com base nesses princípios.
Para a definição do gasto, primeiramente é feito um Plano Plurianual: o PPA.
O PPA é um plano que estabelece as diretrizes para os gastos do país em um
período de quatro anos. Nesse plano estão definidos os principais pontos de
atuação do governo brasileiro e quais serão os projetos priorizados: educação,
saúde, infraestrutura, etc. O PPA é feito sempre no primeiro ano de um mandato
presidencial e tem sua aplicação a partir do segundo ano desse mandato até o
primeiro ano do mandato seguinte.
A partir deste plano mais amplo, teremos a Lei de Diretrizes Orçamentárias:
a LDO. A LDO é anual e estabelece as metas e prioridades para o ano seguinte. Ela
define onde o governo pode aumentar despesas, estabelece limites para gastos,
indica prioridades de financiamento, entre outros.
Definida a LDO, teremos então a Lei Orçamentária Anual – LOA que, como
o nome já diz, também é anual. A LOA é, de fato, o orçamento do Brasil,
estabelecendo receitas e despesas para o ano seguinte. Ela é elaborada pelo
Ministério da Economia até o mês de agosto de cada ano e precisa ser aprovada
pelo Congresso Nacional. É na LOA que saberemos quanto de orçamento o
Ministério da Educação (e todos os outros) terá para o ano seguinte. Esse cálculo é
feito com base na estimativa de receitas do governo para o ano. Além disso,
teremos também a definição orçamentária de todas as autarquias ligadas ao MEC,
como o IFSC e todas as demais instituições federais de ensino.

8
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Figura 7: Fases de construção do orçamento público federal.

O IFSC faz parte da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e
Tecnológica, que é composta por 38 Institutos Federais, 2 CEFETs e o Colégio
Pedro II. Dentro do orçamento do MEC, a Rede disputa espaço com a educação
básica e a superior. Ou seja, cabe ao Ministério definir quanto de seu orçamento
será distribuído para cada uma das áreas. Para garantir que a educação profissional
receba um montante adequado, as instituições da Rede são representadas pelo
CONIF - Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação
Profissional, Científica e Tecnológica - que faz esse papel de articulação
orçamentária junto ao MEC.
Para que as instituições da Rede Federal recebam o mínimo necessário
para seu funcionamento, respeitando as características individuais das ofertas de
cada câmpus, por exemplo, existe um instrumento chamado Matriz CONIF. Essa
Matriz define um peso para cada tipo de curso ofertado dentro da Rede. Assim, um
aluno de um curso de Gastronomia, por exemplo, não tem o mesmo custo de um
aluno de um curso de Administração, pois as necessidades de insumos e
laboratórios para as aulas são distintas. Da mesma forma, um aluno de um curso de
qualificação profissional, que fica poucos meses dentro da instituição, não tem o
mesmo peso de um aluno de um curso de graduação, que fica o ano todo.
Para a divisão do orçamento também é levada em consideração a
quantidade de matrículas de cada instituição e o tipo de curso no qual estão
alocadas essas matrículas. Assim, uma instituição com número igual de matrículas
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pode ter orçamento diferente de outra em função dos tipos de cursos ofertados em
cada uma. Cabe mencionar que o fato de termos uma Matriz que indique o quanto
cada instituição irá precisar não garante que o Governo repasse exatamente aquele
valor. Nos últimos anos, o IFSC recebeu menos do que o necessário estimado.
Entre os valores que aparecem no orçamento da instituição, alguns não
podem ser alterados, os chamados gastos obrigatórios. Fazem parte desse
montante, por exemplo, os custos com pessoal (salários, aposentadorias, etc.).
Resta, então, o orçamento discricionário, que é composto, de forma geral, pelas
verbas de custeio, investimento e assistência estudantil. Verba de Custeio é o que
afeta diretamente o funcionamento dos Câmpus, aqui estão alocados os recursos
para pagamento de água, luz, serviços terceirizados, insumos para aulas, viagens
técnicas, etc. Já a verba de Investimento é destinada a obras e equipamentos para
laboratórios, por exemplo, que são materiais permanentes. Já os recursos da
Assistência Estudantil financiam as bolsas pagas a estudantes em vulnerabilidade
social, intercâmbio, edital de apoio a eventos, alimentação estudantil, entre outros.
É por isso que não é possível, por exemplo, pegar um recurso que seria
para construção de um novo bloco e usar para pagar insumos para uma aula
prática; ou usar o dinheiro das bolsas estudantis para pagar uma conta de água pois cada recurso vem com um “carimbo” de gasto específico - a rubrica.
No IFSC, utilizamos o Plano Anual de Trabalho – PAT para decidir como o
recurso será usado em cada Câmpus e Reitoria. Em 20 de maio de 2019, o Colégio
de Dirigentes - CODIR - publicou a Resolução 02/2019 que deu início ao PAT 2020.
A Resolução estabeleceu as normas para o processo de elaboração e revisão do
PAT e definiu os Limites Orçamentários 2020, para cada câmpus, em seu Anexo I.
Vale ressaltar que a LOA é anual, portanto o orçamento recebido precisa ser
empenhado dentro do ano. Ou seja, independente do recurso ser orçamentário ou
extra-orçamentário (no caso de verbas parlamentares), as compras precisam ser
feitas antes da virada do ano. O recebimento e pagamento, por outro lado, podem
ser feitos no ano seguinte via RAP (Restos a Pagar).
Resumo sobre o fluxo para aquisição de materiais no câmpus
O Empenho é o primeiro estágio da despesa e pode ser definido conforme
disposto no art. 58 da Lei no 4320/64: “O empenho da despesa é o ato emanado de
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autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente
ou não de implemento de condição”. Em suma, é um documento que afirma uma
reserva financeira e demonstra o compromisso no pagamento de um bem/serviço
que está sendo adquirido, desde que entregue dentro das especificações do edital
de compra.
Para um Empenho ser emitido, a área requisitante, que previamente incluiu
um Projeto no PAT e estimou a compra do item em pregão, consulta junto ao
Departamento de Administração a disponibilidade orçamentária e o saldo do item
em ata de pregão vigente. Se for necessário, será analisada a viabilidade de um
processo de compra específico, porém a orientação geral é realizar estimativas de
compra dentro do cronograma de pregões da rede do IFSC. Aqui vale ressaltar que
a ata de um pregão fica aberta pelo período de 12 meses após a homologação.
Confirmado o recurso e a possibilidade da compra, o servidor requisitante
deve cadastrar um memorando no SIPAC (conforme modelo disponibilizado). Após,
o setor financeiro verifica as exigências do edital quanto às certidões e documentos,
e providência e analisa a documentação (SICAF, CEIS, CNDT, entre outros). Se tudo
estiver em conformidade, o Empenho é emitido e encaminhado para a Pró-Reitoria
de Administração via SIPAC para autorização. Tendo a autorização da PROAD, a
Coordenadoria de Infraestrutura e Engenharia providencia o envio do Empenho e de
uma Autorização de Fornecimento (AF) ao Fornecedor. Dependendo do prazo do
edital, o fornecedor tem de 30 a 60 dias para entregar o material no câmpus.
Chegando o material no câmpus, o servidor requisitante é avisado e tem 5
dias úteis para atestar a Nota Fiscal após conferir se o material recebido está de
acordo com o solicitado/adquirido, então a nota fiscal é encaminhada ao setor
Financeiro para procedimentos de liquidação e pagamento - este último é feito na
Reitoria, no Departamento de Orçamento e Finanças.
Concluindo: tão importante quanto ter o recurso orçamentário, é ter o projeto
cadastrado no PAT e o item estimado em ata vigente de pregão, o que viabiliza a
compra.
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Cenário orçamentário do Câmpus Joinville em 2020
No início de 2020 todos os câmpus sofreram corte orçamentário de 3,3% na
comparação entre os valores previstos no Projeto de Lei Orçamentária Anual e o
que realmente foi aprovado e publicado na LOA.
Devido à pandemia do COVID-19, diferente dos anos anteriores, o
orçamento de 2020 dos câmpus foi totalmente liberado em meados de 2020, sem
cotas que limitassem o gasto orçamentário, o que garantiu uma ótima execução do
recurso recebido pelo câmpus.
Com a diminuição de despesas devido à suspensão das atividades
presenciais, como as contas de luz e água, contratos suspensos e suprimidos, o
Câmpus Joinville economizou 1 milhão de reais da Verba de Custeio. Sendo uma
situação geral no IFSC, a Reitoria fez contato com a Secretaria de Planejamento e
Orçamento do Ministério da Economia, e por meio do Ministério da Educação
articulou a autorização do remanejamento dos valores economizados para
Investimento, o que permitiu aquisições de equipamentos para as áreas de ensino,
infraestrutura e tecnologia da informação.
Além deste remanejo orçamentário, que ocorreu apenas em 29 de
dezembro, o Câmpus Joinville recebeu verbas parlamentares (extra-orçamentárias)
que garantiram um empenho para o Processo de Regime Diferenciado - RDP de
contratação para a reforma da passarela do câmpus, e empenho para organização
dos estacionamentos de veículos localizados aos fundos dos blocos 5 e 6 e do
estacionamento dos servidores. Ambos serão executados em 2021. Também foram
feitas aquisições de EPIs e materiais planejados para o combate à pandemia do
COVID no câmpus.

Execução orçamentária do Câmpus Joinville em 2020
Relatório resumido das despesas com custeio
Destaca-se nas despesas de custeio os pagamentos dos contratos
terceirizados, capacitações, diárias e passagens, auxílios a pesquisadores e
estudantes, e aquisições de materiais diversos como itens para manutenção do
câmpus e consumo das áreas. Como outras fontes (fonte 2994, PNAE, etc) temos
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ainda os pagamentos do PAEVs, aquisição de bolachas e cestas básicas para
estudantes, e o auxílio emergencial.
Tabela 1: Recursos de custeio e respectivas fontes empenhadas em 2020.
Fonte
Câmpus
Fonte 2994, FNDE e Rede

R$
1.732.539,67
500.511,27

Verba Parlamentar

1.246.771,46

Total

3.479.822,40

Os detalhamentos das aquisições de custeio estão disponível no Relatório
de Execução Orçamentária (Anexo I)9.
Relatório resumido das despesas com investimento
Destaca-se como despesas de investimento a atualização de software,
mobiliário, livros, equipamentos e aparelhos patrimoniáveis para laboratórios. Por
meio de outras fontes (8250 e 2994) foram adquiridos ainda equipamentos de
tecnologia assistiva e livros.
Tabela 2: Recursos de investimento e respectivas fontes empenhadas em 2020.
Fonte

R$

Câmpus

95.173,72

Fontes 2994 e 8250

9.604,24

Remanejo Orçamentário

1.057.217,27

Total

1.161.995,23

Os detalhamentos das aquisições de custeio estão disponível no Relatório
de Execução Orçamentária (Anexo I)10.
9

Pode haver alterações de valores considerando cancelamentos de empenhos a pedido dos
fornecedores. O Relatório dos empenhos foi emitido via Tesouro Gerencial dia 19/04/2021.
10
Pode haver alterações de valores considerando cancelamentos de empenhos a pedido dos
fornecedores.
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VALOR TOTAL GERAL EMPENHADO EM 2020 - R$ 4.641.817,63

Planejamento Anual de Trabalho 2020 - Execução
O Plano Anual de Trabalho (PAT) é um documento construído anualmente
de forma coletiva nos câmpus do IFSC, que define a aplicação dos recursos
orçamentários do ano seguinte. A execução do orçamento do câmpus segue a
ordem de priorização de projetos que foi definida e aprovada pelo Colegiado do
Câmpus baseada na gravidade, urgência e tendência (GUT).

Planejamento Anual de Trabalho 2021 - Priorização
Comissão do PAT
Em 2020, a análise e priorização dos projetos do PAT 2021 foi elaborada por
uma comissão com 2 (dois) representantes de cada área/departamento do câmpus
e representantes estudantis. Considerando as definições do Colegiado do Câmpus
de 23/09/2020, por áreas entendem-se as áreas de: Saúde e Serviços, Mecânica,
Elétrica e Cultura Geral. Os departamentos são: Direção-Geral, Departamento de
Administração e Diretoria de Ensino, Pesquisa e Extensão.
A Comissão do PAT foi nomeada por meio da Portaria da Direção-Geral do
Câmpus Joinville nº 172 de 1 de outubro de 2020 e retificada pela Portaria nº 191,
de 30 de outubro de 2020.
Os projetos foram analisados pelos membros da comissão considerando
suas naturezas de despesa. O articulador do PAT elaborou uma planilha separando
os projetos por investimento e custeio. Os projetos foram separados em grupos de
acordo com a priorização de cada departamento/área. Os representantes de cada
área/departamento avaliaram (nota de 1 a 10) cada projeto, considerando
Gravidade, Urgência e Tendência (GUT), sem votar nos projetos de suas respectivas
áreas/departamentos. O articulador não participou da votação. Após, foi feita a
média de todas as notas e dado peso para os projetos prioritários. Analisou-se então
uma lista geral, ajustando (por indicação/votação) alguns projetos que o grupo
entendeu que deveriam ser realocados no ranking. Os projetos de capacitação e
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auxílio emergencial foram priorizados pela sua relevância e pelo amplo atendimento
da comunidade.
Após ajustes na Comissão do PAT, a última versão do ranqueamento foi
encaminhada para a Direção. O documento foi apreciado pelo Conselho de Gestão
na 5ª reunião ordinária do que ocorreu no dia 22/10/2020, e foi aprovado por
unanimidade na 14ª Reunião Ordinária do Colegiado do Câmpus Joinville, no dia
18/11/2020, o que resultou na Resolução 28/2020/COLEGIADO.
Em dezembro, a Diretoria de Gestão do Conhecimento da Reitoria realizou
análise técnica e solicitou ajustes que alteraram a ordem de priorização dos
projetos. Após os ajustes no sistema, a Direção-Geral emitiu a Resolução 37/2020
aprovada ad referendum e homologada em 17/02/2021 no Colegiado do Câmpus, a
qual traz em seu anexo a relação de projetos do PAT 2021.
Previsão Orçamentária 2021
A tabela de Limites Orçamentários dos Câmpus do IFSC para 2021 pode ser
acessada na Instrução Normativa nº 29, de 10 de novembro de 2020, publicada no
site https://www.ifsc.edu.br/pat. A IN dispõe sobre a revisão do Plano Anual de
Trabalho - PAT 2021 do Instituto Federal de Santa Catarina, e no seu anexo I traz o
quadro 2 - Limites orçamentários das UG-R – Unidades Gestoras Responsáveis que contém os valores aprovados na reunião do Colégio de Dirigentes (CODIR) do
dia 28/10/2020.
O Limite para Projetos, que define a linha do corte orçamentário no PAT,
resulta do Total do Orçamento do Câmpus menos o valor necessário para a
Manutenção da UGR (custos com contratos terceirizados, diárias de funcionamento,
entre outros serviços essenciais para o funcionamento do câmpus). O limite para
projetos é composto por valores de natureza de despesa “investimento”, “custeio” e
“capacitação”, sendo que o último leva em consideração o PDP do Câmpus.
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Figura 8: Orçamento do Câmpus Joinville para 2021 em função da natureza de despesa.

Setor de Contratos
Considerando o cenário em relação à pandemia do novo Coronavírus
(SARS-CoV-2), as recomendações da Organização Mundial da Saúde e a
Resolução CONSUP 16/2020 que suspendeu as atividades presenciais acadêmicas
e administrativas nos câmpus e reitoria do IFSC até 31/12/2020, foram
estabelecidas diretrizes pela Pró-Reitoria de Administração da Reitoria do IFSC,
publicadas na Nota Técnica PROAD/DIR ADM/DEPTO CONTRATOS nº 01/2020. A
publicação da Nota foi realizada em 15 de julho de 2020 e trata de diretrizes para
auxiliar na tomada de decisão dos câmpus e reitoria sobre a possibilidade de
suspensão, supressão ou manutenção dos contratos de prestação de serviços
durante o período de atividades não presenciais.
Com a necessidade da manutenção da prestação de alguns serviços nos
câmpus e reitoria de forma presencial, alguns serviços terceirizados continuados
passaram a ser entendidos como essenciais. A continuidade de um serviço se
caracteriza por sua essencialidade e habitualidade para o contratante, no caso o
IFSC. A essencialidade se justifica pelos danos e prejuízos que podem ser causados
à administração em caso de eventual paralisação da tarefa, assim como para
assegurar a integridade do patrimônio público ou para manter o funcionamento de
atividades finalísticas dos entes administrativos. Já a habitualidade se configura pela
necessidade permanente do serviço.
No Câmpus Joinville, os contratos vinham sendo mantidos até o momento
devido à possibilidade iminente do retorno das atividades presenciais. Porém, a
partir da decisão do CONSUP que postergou o retorno das atividades presenciais
para 2021, e com a nova orientação da Nota Técnica, o Colegiado realizou, em
reunião extraordinária em 31 de julho de 2020, a análise dos contratos de prestação
de serviços do câmpus, e definiu pela:
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•
•
•

Suspensão dos contratos de: copeiragem (até que os processos de
dispensa para aquisição de cestas básicas fosse finalizado), portaria e
recepção.
Supressão dos contratos de: limpeza, locação de impressoras (dependendo
de análise de contrato institucional com a reitoria) e manutenção de ar
condicionados (dependendo de análise contratual);
Manutenção integral dos contratos de: manutenção predial, vigilância,
controle de pragas e manutenção de elevadores.
O Colegiado definiu também, em decisão publicada na Resolução nº

11/2020/COLEGIADO/JOINVILLE, que novos processos de licitação seriam
iniciados em data futura, quando houvesse previsão de retorno presencial, para os
contratos de Direção Veicular (vigência encerrada em 25/08/2020), Cantina (vigência
encerrada em 13/08/2020) e Lavanderia (empresa decretou falência).
A efetivação da decisão tomada, seja pela manutenção, supressão ou
suspensão, seguiu orientação posterior do Departamento de Contratos na Reitoria.
Contratos institucionais 2020

•
•
•
•
•
•
•

Serviços de Malote - Contrato 98/2011
Serviços de Serviços Postais - Contrato 97/2016
Serviços de Abastecimento Dos Veículos Oficiais - Contrato 11/2020
Seguro Veículos Oficiais - Contrato 26/2019
Serviços de Cópia E Locação De Impressoras - Contrato 116/2019
Serviços de Telefonia Móvel - Contrato 07/2019
Serviços de Energia Elétrica - Contrato 93/2015
Contratos do Câmpus Joinville 2020

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Serviço de Portaria - Contrato 23/2016
Serviço de Direção Veicular - Contrato 27/2018
Serviço de Recepção - Contrato 109/2015
Serviço de Jardinagem - Contrato 138/2019
Serviço de Limpeza E Conservação - Contrato 70/2017
Serviço de Vigilância - Contratos 22/2015 E 13/2020
Serviço de Manutenção Predial - Contrato 33/2018
Serviço de Copeiragem - Contrato 113/2019
Serviço de Manutenção De Elevadores - Contrato 30/2017
Serviços de Manutenção De Veículos Oficiais - Contrato 14/2019
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Serviço de Controle De Pragas - Contrato 81/2019
Serviços de Água E Esgoto - Contrato 13/2012
Serviços de Lavanderia - Contrato 36/2018
Serviço de Manutenção de Aparelhos de ar-condicionado - Contrato 40/2019
Serviços de Telefonia Fixa - Contrato 07/2017
Serviço de Reflorestamento de Área Degradada - Contrato 52/2017
Cantina - Contrato 92/2015
Fornecimento de lanche (bolacha) para Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE - Contrato 110/2019
Fornecimento de lanche (bolacha) para Programa Nacional De Alimentação
Escolar - PNAE - Contrato 109/2019
Atualização do Software Edgecam Ska - Contrato 112/2018
Atividades realizadas pelo Setor de Contratos em 2020
Gestão do contrato

•
•
•
•
•
•

Coordenação das atividades relacionadas à fiscalização técnica e
administrativa;
Contato com empresas contratadas para formalizar os atos preparatórios à
instrução processual de prorrogações, alterações (supressão), suspensões
e pagamento
Instrução processual e encaminhamento da documentação pertinente ao
Departamento de Contratos da Reitoria para formalização de prorrogação,
alteração (supressão), suspensão, reequilíbrio e pagamento;
Juntada de documentos para formalização de contratos novos;
Solicitação de emissão de portaria de designação da equipe de fiscalização;
Adaptação dos processos de pagamento do físico para o digital, com
reuniões frequentes com os fiscais de contrato e orientações por mensagens
de WhatsApp.
Fiscalização técnica de contratos

•
•
•

Programação da execução do serviço com as empresas contratadas;
Instruções de trabalho aos funcionários terceirizado;
Avaliação do serviço por meio do Instrumento de Medição do Resultado
(IMR), levando em consideração se a quantidade, qualidade, tempo e modo
da prestação dos serviços estão compatíveis com os indicadores de níveis
mínimos de desempenho estipulados no ato convocatório, para efeito de
pagamento conforme o resultado.
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Fiscalização administrativa de contratos

•

•
•

Acompanhamento dos aspectos administrativos da execução dos serviços
nos contratos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra quanto às
obrigações previdenciárias, fiscais e trabalhistas, bem como quanto às
providências tempestivas nos casos de inadimplemento.
Veículos oficiais
Encaminhamento de taxas para licenciamento e regularização nas pastas
dos veículos;
Agenda de veículos oficiais.

Setor de Compras

•

•
•
•
•
•

•

•

Processos do Câmpus Joinville realizados em 2020
Pregão Eletrônico 01/2020 - Contratação de Pessoa Jurídica para Prestação
de Serviço de Vigilância Orgânica Desarmada para o Câmpus Joinville do
IFSC. O Processo foi montado em Joinville e o Pregão (fase externa) foi
realizado pelo Departamento de Compras da Reitoria;
Inexigibilidade de Licitação 77/2020 - Contratação de Pessoa Jurídica para
Renovação de Licenças Individuais (100 Usuários) do Software Solidworks
para o Câmpus Joinville;
Dispensa de Licitação 67/2020 - Aquisição de 437 Cestas Básicas Fonte
Pnae para estudantes da Educação Básica do Câmpus Joinville;
Dispensa de Licitação 68/2020 - Aquisição de 162 Cestas Básicas Fonte
2994 para estudantes da Educação Superior do Câmpus Joinville;
Adesão 04/2020 - Ata SRP 54/2019 UFBA - Aquisição de Itens Permanente
Física para o Câmpus Joinville;
Inexigibilidade 22/2020 - Capacitação das servidoras Soraia Mello e Fabiane
Marques da Cruz Crivellaro do Câmpus Joinville.
Processos para a Rede do IFSC realizados em 2020
Pregão Eletrônico 43/2020 - Aquisição de Permanente e execução de
serviço de Manutenção em Equipamento de Combate à incêndio para
Reitoria e Todos os Câmpus do IFSC. O Processo foi montado em Joinville
e o Pregão (fase externa) foi realizado pelo Departamento de Administração
do Câmpus Jaraguá do Sul - RAU;
Pregão Eletrônico 132/2020 - Aquisição de Permanente Enfermagem para
Reitoria e Todos os Câmpus do IFSC;

Instituto Federal de Santa Catarina – Joinville
Rua: Pavão 1377 | Costa e Silva | Joinville/SC | CEP: 89220-618
Fone: (47) 3431-5601 | www.ifsc.edu.br/joinville

•

•

Pregão Eletrônico 131/2020 - Aquisição de Consumo Enfermagem e
Medicamentos II para Reitoria e Todos os Câmpus do IFSC - processo
iniciado em 2020 e finalizado em 2021.
Processo para o Câmpus Joinville realizado em conjunto com a Reitoria Engenharia
Regime Diferenciado de Contratação 13/2020 - Serviço de Reforma da
Passarela Metálica do Câmpus Joinville - execução em 2021.

Setor Financeiro

•
•
•
•
•

Empenhos e liquidações de notas fiscais de materiais e serviços;
Controles de saldos de empenhos de contratos e bolsas da assistência
estudantil;
Análise de planilha e parecer contábil referente à repactuação de contratos
de serviços terceirizados;
Elaboração de planilhas para pagamento de bolsas estudantis, inclusão de
listas de alunos no SIAFI e liquidação;
Relatórios mensais do Tesouro Gerencial para controle da execução
orçamentária do câmpus.

Coordenadoria de Gestão de Pessoas - CGP
Número de servidores efetivos do Câmpus Joinville em 2020
O Câmpus Joinville contou, durante o ano de 2020, com 148 servidores,
sendo 89 docentes e 59 técnicos administrativos. Dez servidores estiveram
afastados: 05 professores (04 para pós-graduação e 01 por interesses particulares)
e 05 técnicos administrativos (02 para pós-graduação, 02 para acompanhamento de
cônjuge e 01 por interesses particulares). Além destes servidores, que totalizam o
quadro de efetivos, 07 professores foram contratados para substituir aqueles em
afastamento.
Atividades executadas pela CGP em 2020

•
•

Folha de Pagamento Siapenet;
AFD – Assentamento Funcional Digital;

Instituto Federal de Santa Catarina – Joinville
Rua: Pavão 1377 | Costa e Silva | Joinville/SC | CEP: 89220-618
Fone: (47) 3431-5601 | www.ifsc.edu.br/joinville

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lançamento de Atestados/Agendamento Perícias dos Servidores do
Câmpus;
Atualização Sigepe Ocorrência 387 referente ao Trabalho Remoto Covid-19
- Periodicidade Mensal;
Controles de Frequência dos Servidores Técnicos-administrativos Periodicidade Mensal;
Processos de Progressão por Mérito/Funcional Mediante Avaliação de
Desempenho - Periodicidade Mensal;
Processo de Consulta aos Interessados em Usufruir Licença Capacitação Semestral;
Avaliação de Desempenho - Anual;
Comprovação de pagamento de Saúde Suplementar - Anual;
Campanha Vacina da Gripe - Anual;
Processos Relacionados à Gestão de Pessoas.
Movimentação de servidores em 2020
O Câmpus Joinville recebeu 18 novos servidores no decorrer do ano de

2020. As chegadas ocorreram por meio de processos seletivos, chamadas de
concursos públicos, remoção, redistribuição, permuta e colaboração técnica. A
tabela 3 apresenta de maneira detalhada esses números.
Tabela 3: Meio de contratação de novos servidores do Câmpus Joinville em 2020.
Meio de contratação

Quantidade

Processo Seletivo

7

Concurso

2

Remoção/Permuta

5

Redistribuição/Permuta

2

Colaboração Técnica

2

Total

18

Em relação à saída de servidores, foram 14 no total, conforme apresenta a
tabela 4.
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Tabela 4: Motivos/meio de saída de servidores do Câmpus Joinville em 2020.
Motivo/meio de saída

Quantidade

Vencimento de contrato

5

Aposentadoria

2

Vacância

2

Remoção/Permuta

3

Redistribuição

2

Total

14

Processos seletivos realizados em 2020
Foram três processos seletivos realizados durante o ano de 2020 para a
seleção de professores substitutos (Edital 02/2020 - Educação Física; Edital 16/2020
- Física) e profissional de nível superior especializado para atendimento a pessoas
com deficiência (Edital 12/2020). Enquanto os processos para contratação de
professores foram para contratação imediata, o para profissional de nível superior
especializado teve o objetivo de realizar cadastro de reserva.
Processos realizados pela CGP em 2020
Todos os processos relacionados às carreiras dos servidores continuaram
sendo realizados mesmo durante o período de distanciamento social. Ao todo, foram
concluídos 73 processos, os quais são detalhados na tabela 5.
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Tabela 5: Processos realizados pela CGP do Câmpus Joinville em 2020.
Tipo de processo

Quantidade

Afastamentos para pós-graduação

3

Continuidade do afastamento para pós-graduação

5

Encerramento antecipado do afastamento de pós-graduação

1

RSC – Reconhecimento de Saberes e Competência

3

Ascensão à Classe Titular

1

Progressão por Capacitação

6

Aceleração da Promoção

5

Retribuição por Titulação

7

Incentivo à Qualificação

3

Licença Capacitação

8

Remoção/Permuta

1

Alteração da Jornada de Trabalho

1

Abono permanência

1

Aposentadorias

2

Averbação de tempo de serviço / revisão

3

Exercícios Anteriores

6

Isenção Imposto de Renda

2

Licença Gestante/Paternidade

2

Estágio Probatório

8

Vacância

2

Colaboração Técnica

2

Total

73
Capacitações realizadas por meio de processos de inexigibilidade em 2020
Por meio da realização de um processo de inexigibilidade (nº 22/2020) duas

servidoras realizaram o curso de capacitação intitulado Fiscalização Administrativa
de Contratos Terceirizados.
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Coordenadoria de Infraestrutura e Engenharia
Infraestrutura e manutenção
Durante o período de distanciamento social os trabalhos de manutenção no
câmpus não deixaram de ser realizados. Embora o período apresentasse seus
desafios, a pouca circulação de pessoas no câmpus permitiu a realização de uma
série de manutenções corretivas e preventivas. A seguir são apresentadas as
principais atividades realizadas:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Manutenção em bancos de jardins com ajuda dos técnicos da área de
Mecânica;
Manutenções em carteiras universitárias com doação de madeiras do
Câmpus São Carlos e o auxílio de técnico da Área de Mecânica fazendo a
solda e de professor fazendo a carpintaria;
Manutenções nas mesas da cantina com auxílio de professor fazendo a
carpintaria;
Manutenções no portão de saída dos veículos com ajuda dos técnicos da
Mecânica;
Manutenção nas caixas de água do bloco 2, banheiro dos servidores e
cisterna do bloco 6;
Acompanhamento da troca das películas dos vidros de 80% do Câmpus, as
quais tinham validade vencida;
Acompanhamento da instalação de aparelho de ar condicionado na CTIC sala do Servidor;
Acompanhamento da instalação de dois aparelhos de ar condicionado em
salas de professores do bloco 6;
Revisão das torneiras dos banheiros;
Manutenção em pedras de mármore no banheiro masculino do bloco 5;
Revisão e troca de todas as lâmpadas queimadas do campus;
Fiscalização de contratos terceirizados;
A pedido da Justiça Eleitoral por meio do Ofício-circular nº 003/2020, o
Câmpus Joinville disponibilizou sete salas como local de votação para as
Eleições Municipais de 2020, vinculadas à 19ª Zona Eleitoral, que ocorreram
nos dias 15/11/2020 (primeiro turno) e 29/11/2020 (segundo turno). O
Coordenador Euclésio trabalhou como Delegado de Prédio nas ocasiões.

Instituto Federal de Santa Catarina – Joinville
Rua: Pavão 1377 | Costa e Silva | Joinville/SC | CEP: 89220-618
Fone: (47) 3431-5601 | www.ifsc.edu.br/joinville

Figura 9: Serviços de manutenção sendo realizados durante o ano de 2020.
Engenharia
A Engenharia do câmpus atuou com o desenvolvimento de projetos e
fiscalização de obras e contratos no Câmpus Joinville e em outros da região, por se
tratar de um servidor regionalizado, conforme descrição abaixo:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fiscalização da construção do Bloco C de Jaraguá do Sul – RAU (obra foi
entregue definitivamente em agosto/2020);
Atualização do projeto preventivo contra incêndio do Câmpus Joinville, com
aprovação do projeto;
Reaprovação do projeto da passarela com a obtenção de um novo Alvará de
Construção e o Certificado de Conclusão de Obras da passarela;
Orçamento para manutenção da passarela do Câmpus Joinville e montagem
do processo licitatório (RDC);
Auxílio na identificação dos problemas estruturais do prédio principal do
Câmpus Gaspar do IFSC;
Estimativas de custos de vários serviços necessários ao Câmpus Joinville;
Fiscalização do contrato do PRAD (Plano de Recuperação de Área
Degradada). No mês de dezembro o processo foi deferido pela Prefeitura de
Joinville, sendo assim finalizado;
Fiscalização do contrato de manutenção dos elevadores do Câmpus
Joinville;
Estimativas de materiais e serviços relacionados a serviços de Engenharia,
desenhos de leiautes de existentes e novos de salas e espaços do câmpus;
Fornecimento de diversos projetos do câmpus para professores;
Atendimento a vistorias de Vigilância Sanitária e Corpo de Bombeiros
Militares e Voluntários.
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Manutenção dos veículos oficiais
Visando manter a frota em pleno funcionamento e oferecendo segurança
aos usuários, foram realizadas revisões preventivas em todos os veículos oficiais
leves, trocas de pneus dos veículos Palio e Fiesta, além de revisão corretiva do
veículo Kombi. O último estava sem rodar, por problemas de manutenção, há cerca
de 5 anos.
Almoxarifado e patrimônio
As principais atividades relacionadas ao almoxarifado e patrimônio foram:

•
•
•
•
•
•

Recebimentos de materiais adquiridos pelo Câmpus Joinville;
Aviso aos requisitantes para ateste das Notas Fiscais;
Lançamentos no sistemas SIPAC e SWP (Consumo e Permanente);
Digitalização e envio dos arquivos para o financeiro para liquidação;
Em caso de item de patrimônio, preenchimento do Termo de
Responsabilidade e coleta da assinatura dos responsáveis para etiquetação
do bem;
Termos de Transferência e de Empréstimos.

Coordenadoria de Tecnologias da Informação e da Comunicação - CTIC
As atividades da CTIC acompanharam as oscilações de demandas de um
ano atípico devido ao distanciamento social causado pela pandemia COVID-19.
Muitas atividades exigiram flexibilidade no atendimento de demandas à distância e
atividades que exigiam trabalho presencial no câmpus. Até o mês de março, o
suporte e auxílio aos servidores do câmpus ocorreu de forma habitual. Neste
período antes do distanciamento social, a coordenadoria esteve envolvida também
com orçamentos para contratação de empresa para realizar melhorias da rede de
cabeamento no câmpus (via Pregão 111/2019-IFSC).
A partir do final de março, a coordenadoria esteve bastante envolvida com a
instalação de softwares e a entrega de notebooks e computadores desktop aos
servidores que demonstraram necessidade para desenvolver atividades em home
office, conforme recomendação governamental e portarias do IFSC. Eventualmente
foi dado suporte presencial para instalação de novos programas, formatação de
equipamentos institucionais que apresentavam alguma falha ou lentidão.
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A CTIC também esteve envolvida na aquisição de itens de consumo e
custeio que buscaram a melhoria do parque tecnológico, da rede de dados e
elétrica, da segurança da informação e do monitoramento no câmpus. Foram
adquiridos itens como: computadores desktop Avançado, computadores desktop de
laboratório avançado, notebooks, monitores, computadores workstation, microfones,
switch de acesso, câmeras de monitoramento e um storage.
Em 2020, o Câmpus Joinville empenhou R$ 209.452,74 em material de
custeio de TIC e R$ 594.091,55 em itens de investimento - com verba de remanejo
orçamentário.
Para as melhorias na rede de dados foram contratados serviços que serão
executados em 2021 para realocação de racks, instalação de switchs, patch-pannel,
ampliação da rede elétrica e de pontos de internet, instalação de novos access point
(wifi) em áreas com pouca ou nenhuma cobertura. A implantação de um piso
elevado no CPD garantirá o isolamento elétrico, aumentando a vida útil dos
computadores

ali

alocados.

Outros

serviços

serão

realizados

para

o

aperfeiçoamento de Laboratórios de TI, Laboratório de Enfermagem, Ginásio,
Almoxarifado, Container Estudantil, sala da Coordenadoria de Gestão de Pessoas,
Direção, Laboratório da sala 413 e 510, Biblioteca e sala de professores do Bloco 6.
Apesar dos desafios e das particularidades destes meses de trabalho em
isolamento, em 2020 foram finalizados formalmente 235 chamados no sistema de
demanda on-line.
Um desafio importante quanto à continuidade dos serviços de internet e
ferramentas virtuais que se apresentou em 2020 foram as falhas nos nobreaks
adquiridos em 2008, o mais antigo, e em 2012, o mais novo, do CPD. Alguns
apresentaram falhas no banco de baterias, fato este que os impossibilita de
funcionar plenamente energizando os computadores do CPD. Desta forma, com
cada oscilação elétrica os computadores, que por ventura não voltaram a ligar,
precisam ser ligados manualmente. Foram feitas pesquisas com empresas
especializadas e para 2021 teremos que planejar um processo para contratação de
empresa para realizar os consertos.
Foram realizadas outras atividades comuns como recebimento e ateste de
notas fiscais de materiais adquiridos, fiscalização do contrato de telefonia fixa e dos
serviços de cópia e locação das impressoras do câmpus.
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7.

DIREÇÃO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - DEPE

Estrutura do DEPE
De acordo com o artigo 20 do Regimento Interno do Campus Joinville, a
Diretoria de Ensino, Pesquisa e Extensão é o órgão que planeja a execução e avalia
as políticas de ensino, pesquisa e extensão homologadas pelo CONSUP, CEPE e
Colegiado do Câmpus, a partir de orientações do Diretor-Geral do Câmpus e em
consonância com as diretrizes emanadas do Ministério da Educação (MEC),
promovendo ações que garantam a articulação entre o ensino, a pesquisa e a
extensão.
A professora Dayane Clock Luiz assumiu a direção de Ensino, Pesquisa e
Extensão do câmpus em abril de 2020, sendo que estão vinculados diretamente ao
DEPE também os servidores Rodrigo Speckhahn Soares da Silva, técnico em
assuntos educacionais, e a professora de Educação Especial, Claudia Daniele Spier
Hoffelder.
Estão vinculadas ainda à essa diretoria a Coordenadoria de Pesquisa,
Inovação e Extensão, a Coordenadoria do Núcleo de Educação a Distância, as
Coordenadorias de Áreas, as Coordenadorias de Cursos e o Departamento de
Assuntos Estudantis.

Atividades desenvolvidas pelo DEPE em 2020
A Direção de Ensino, Pesquisa e Extensão teve atuação bastante
diferenciada no decorrer de 2020. Para além da atuação por meio de processos
realizados de maneira virtual, comum a todos durante o período pandêmico,
assumiu ainda o desafio de coordenar as ações para a continuidade das aulas por
meio das atividades não presenciais, o que dependeu do trabalho conjunto com o
Departamento de Assuntos Estudantis, coordenações das áreas e coordenações de
cursos.
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As seções seguintes apresentam de maneira mais específicas as ações
desenvolvidas pela direção e, posteriormente, o trabalho desenvolvido em cada
coordenação vinculada ao DEPE.
Editais de ingresso 2020
Em relação aos cursos regulares técnicos e superiores, foram ofertadas ao
todo 498 vagas nos editais com ingresso previsto para os dois semestres de 2020.
Os processos para o primeiro semestre ocorreram nos formatos tradicionais,
enquanto os processos para ingresso no segundo semestre dependeram de
adaptações que os tornaram totalmente não presenciais.
2020.1 - Formato presencial

•
•
•

Técnico Integrado em Mecânica (35 vagas) e Eletroeletrônica (35 vagas)
Técnico Concomitante em Mecânica (32 vagas), Eletroeletrônica (35 vagas)
e Teatro (40 vagas)
Bacharelado em Enfermagem (24 vagas), Engenharia Elétrica (40 vagas) e
Gestão Hospitalar (40 vagas)
2020.2 - Formato não presencial

•
•
•

Técnico Integrado em Mecânica (35 vagas) e Eletroeletrônica (35 vagas)
Técnico Concomitante em Mecânica (32 vagas), Eletroeletrônica (35 vagas)
Bacharelado em Engenharia Mecânica (40 vagas) e Gestão Hospitalar (40
vagas)
Edital de Transferência
Para o primeiro semestre ainda foram realizados processos seletivos para os

cursos de Especialização Técnica em Saúde do Idoso (40 vagas) e Primeiros
Socorros para Profissionais da Educação (24 vagas), os quais não entraram em
funcionamento devido ao início da pandemia e impossibilidade de continuação por
meio de atividades não presenciais.
Principais ações realizadas nos processos de ingresso
Seguindo os formatos tradicionais, o processo de ingresso para 2020.1 foi
realizado por meio de inscrição via internet, processo seletivo com prova para os
cursos integrados, sorteio para os cursos FICs e concomitantes, e via SISU para os
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cursos superiores. As matrículas ocorreram de maneira presencial, quando os
candidatos entregavam pessoalmente os documentos requisitados nos editais na
secretaria do câmpus.
Para o ingresso de 2020.2, todas as etapas foram realizadas de maneira
não presencial, tendo as seguintes modificações:
Mudança na forma de seleção
Os candidatos para os cursos técnicos integrados passaram a ser
selecionados também por meio de sorteio eletrônico, devido à impossibilidade de
realização de avaliações presenciais.
Matrícula on-line
A entrega da documentação dos candidatos selecionados nos diferentes
processos seletivos passaram a ser exclusivamente de modo on-line a partir do
preenchimento de um formulário Lime Survey.
Análise de renda e banca de heteroidentificação
Por meio da análise de arquivos enviados pelos candidatos no formulário de
matrícula, a Comissão de Análise de Renda realizou seu trabalho de maneira não
presencial, solicitando documentos complementares e prestando orientações
sempre que necessário.
Além disso, pela primeira vez no IFSC foram realizadas bancas de
heteroidentificação, as quais foram realizadas por servidores que se capacitaram
para compor a Comissão de Heteroidentificação do câmpus. Desta forma, os
candidatos cotistas declarados pretos, pardos ou indígenas foram entrevistados de
maneira on-line para confirmação da possibilidade de aderência à cota concorrida.
Divulgação dos editais
Com a experiência acumulada no ingresso 2020.1, primeiro não presencial,
identificou-se a necessidade de realização de lives de divulgação de alguns cursos,
tendo em vista que o movimento de visita às escolas e outros ambientes para a
divulgação dos cursos não era mais possível. Neste contexto, ainda em 2020 (para
o ingresso 2021.1) foram realizadas apresentações dos cursos durante o período de
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inscrições para os editais, por meio de lives. Participaram, além da diretoria de
ensino, pesquisa e extensão, coordenadores de curso, representantes da
Coordenadoria Pedagógica e estudantes.

Figura 10: Live de divulgação dos Cursos Técnicos Integrados.

Outro meio importante de divulgação, além da utilização de outdoors, rádio
(com anúncios ou entrevistas) e publicações impulsionadas nas redes, foi por meio
do contato via e-mail com escolas e outros entes cadastrados pela Coordenação de
Relações Externas e Comunicação Social. Ao todo, foram disparados e-mails para
cerca de 500 instituições.
Comissão de Ingresso
Após a identificação de algumas necessidades relacionadas ao ingresso da
instituição, por diferentes setores e servidores, foram realizadas reuniões com o
objetivo de qualificar este importante momento para a instituição. A partir daí,
procurou-se tornar mais claras as atribuições desta comissão, diferenciando alguns
trabalhos daqueles que competem à secretaria, além de se estabelecer algumas
novas estratégias de divulgação.
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Recepção dos ingressantes
Para o semestre 2020.2 foi necessário desenvolver novas estratégias de
acolhimento aos estudantes, tendo em vista não ser mais possível os encontros
presenciais.
O primeiro desafio foi apresentar aos ingressantes os sistemas necessários
para que pudessem acompanhar suas aulas e interagir com a instituição. Então, a
direção do DEPE encaminhou e-mail para todos os candidatos que tinham suas
matrículas deferidas com materiais de leitura e vídeos institucionais que objetivaram
proporcionar um acolhimento inicial.
Também via e-mail foram agendadas as reuniões on-line de acolhimento, as
quais contaram com a participação da Direção do câmpus, Coordenadoria
Pedagógica, coordenadores de curso e professores dos primeiros módulos. Além de
apresentar as estruturas do câmpus e os sistemas utilizados, foi possível que os
novos estudantes conhecessem todos os principais setores e servidores que teriam
contato mais direto no decorrer do curso, além de esclarecerem suas dúvidas sobre
o curso. Nos casos dos cursos integrados, os pais dos ingressantes também foram
convidados para as reuniões. Todas as reuniões foram gravadas e disponibilizadas
no canal do Youtube do Câmpus Joinville11.
Por fim, foi realizada ainda uma reunião on-line específica para
apresentação das possibilidades de assistência estudantil no IFSC. Estas reuniões
foram conduzidas pelas assistentes sociais do câmpus, também sendo gravadas e
disponibilizadas no canal do Youtube do Câmpus Joinville.
Atividades não presenciais (ANPs)
Para a organização das aulas no formato não presencial, algumas ações
foram realizadas, como pesquisa com os estudantes para fazer um levantamento
sobre os recursos de possuiam para acompanhamento das aulas e a realização das
atividades propostas. Após esse levantamento de informações, reuniões foram
agendadas, envolvendo os coordenadores de curso, docentes, Coordenadoria
Pedagógica e representantes dos estudantes, para apresentação dos dados
levantados na pesquisa, bem como a discussão sobre a continuidade por meio de
ANPs.
11

É possível acessar a playlist com a gravação das reuniões com os ingressantes clicando aqui
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Para

o

acompanhamento do desenvolvimento das ANPs algumas

ferramentas foram criadas e compartilhadas entre os docentes, coordenadores de
curso e Coordenadoria Pedagógica, e a partir dos dados inseridos em planilhas foi
possível fazer um levantamento da carga horária que foi realizada no formato não
presencial, bem como quais unidades curriculares precisaram ser suspensas devido
à necessidade de carga horária presencial, pois necessitam ser desenvolvidas nos
laboratórios do Câmpus e/ou estabelecimentos de atenção à saúde.
Com o propósito de qualificar e avaliar o desenvolvimento das atividades
não presenciais, capacitações, discussões, palestras, rodas de conversa e
compartilhamento

de

experiências

foram

realizadas

durante

as

semanas

pedagógicas, que ocorreram entre 27 de Julho a 07 de Agosto e entre os dias 05 e
22 de outubro de 2020. Todas essas atividades ocorreram no formato não
presencial, utilizando as ferramentas de webconferências, contando com reuniões
gerais e também específicas com determinados grupos.
Os conselhos de classe também foram realizados utilizando as ferramentas
de webconferências, com o objetivo de realizar a avaliação do processo de
aprendizagem, bem como identificar os estudantes que não estavam participando
das aulas não presenciais.
Estratégias de contato com os estudantes não participantes nas ANPs
Após identificação dos estudantes que não vinham participando das aulas
on-line e demais ANPs, algumas estratégias de contato com estes estudantes foram
estabelecidas, envolvendo coordenadores de curso, Coordenadoria Pedagógica, e
direção, a saber:

•
•
•
•

Envio de e-mails
Envio de mensagens
Ligações
Envio de cartas registradas com aviso de recebimento
Essas estratégias possibilitaram o contato com a maior parte dos

estudantes, ainda que não todos, e foi possível compreender os motivos que vinham
impedindo a participação nas ANPs. Quando possível, de acordo com os motivos
apresentados, o câmpus realizou ações visando reintegrar os alunos ao curso ou,
dependendo do caso, fazer os ajustes necessários na situação das matrículas.
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Quantitativo de estudantes
Segundo dados da Plataforma Nilo Peçanha, ao todo o Câmpus Joinville
teve 1.906 matrículas no decorrer do ano de 202012. Considerando um corte
transversal realizado em dezembro de 2020, o número de estudantes ativos
matriculados era de 1397, conforme Figura 11.

Figura 11: Número de matrículas ativas no Câmpus Joinville em corte transversal realizado
em dezembro de 2020.

Editais publicados
Foram publicados três editais com recursos próprios do câmpus voltados ao
ensino, pesquisa e extensão no decorrer de 2020. Ao todo, foram contemplados 17
projetos de ensino, pesquisa e/ou extensão e 13 estudantes com bolsas de
monitoria, conforme detalhamento a seguir:
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Edital de Sustentabilidade

•
•

Projetos contemplados - 05
Recursos - R$ 21.512,00
Edital de Ensino, Pesquisa e Extensão

•
•

Projetos contemplados - 12
Recursos - R$ 42.000,00
Monitoria

•
•

Estudantes contemplados - 13
Recursos - R$ 7.800,00 (custeio 2020) e R$ 7.800,00 (custeio 2021)
Adaptações no calendário acadêmico13
Com o IFSC adotando o distanciamento social, o que influenciou no ritmo

das atividades pedagógicas desenvolvidas nos cursos, uma série de mudanças no
calendário acadêmico 2020, com impactos em 2021, foram necessárias. Como
exemplo, o semestre 2020.1, que originalmente encerraria em julho de 2020, foi
encerrado apenas no final de setembro, o que fez com que o segundo semestre
letivo fosse encerrado apenas em março de 2021.
Além disso, muitos sábados passaram a ser letivos, além de serem
reduzidas as possibilidades de feriados prolongados. Outro ponto que merece
destaque foi a adaptação do calendário para os estudantes formandos, o que fez
com que pudessem ter um atraso menor em suas conclusões de curso.
Estas mudanças foram possíveis a partir de deliberações de órgãos como o
Colégio de Dirigentes, Colegiado de Ensino, Pesquisa e Extensão, e Conselho
Superior. Destaca-se ainda que o Ministério da Educação, validando parecer do
Conselho Nacional de Educação, autorizou a finalização dos semestres com número
de dias letivos inferior a 100, considerando o momento excepcional de pandemia.
Por fim, todas as modificações sempre foram aprovadas no Colegiado do
câmpus, após proposta apresentada pela direção do DEPE em parceria com
coordenadores de curso e demais setores envolvidos.

13
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Reorganização dos PPC´s
Conforme previsto no artigo 19 da Resolução 41/2020 do CEPE, algumas
alterações, em caráter excepcional, da sequência dos componentes curriculares
definidos nos PPCs, incluindo a flexibilização de pré-requisitos, a fim de garantir o
atendimento da carga horária letiva nos semestres impactados pela Covid-19, foram
realizadas. As alterações nos PPCs dos cursos técnicos foram aprovadas no
Colegiado do Câmpus e as dos cursos de graduação foram sistematizadas pelos
NDEs e aprovadas nos Colegiados de cursos.
Diplomas, certificados e declarações on-line
A expedição de diplomas, certificados e declarações passaram a ser
realizadas de forma digital, conforme a IN 1014, publicada em 10 de junho de 2020. A
solicitação do documento passou a ser realizada pelo interessado de maneira não
presencial, preenchendo um requerimento on-line. O andamento da solicitação pode
ser

acompanhado

pelo

solicitante

por

meio

de

uma planilha eletrônica

compartilhada.
NAE – Núcleo de Acessibilidade Educacional
A professora de educação especial, Claudia Daniele Spier Hoffelder, que
também está lotada no DEPE, compõe a equipe do NAE – Núcleo de Acessibilidade
Educacional. Por conta do distanciamento social, o grupo não realizou reunião
presencial no decorrer de 2020. Desta forma, foram realizados contatos via redes
sociais com os integrantes que manifestaram interesse em contribuir com as
atividades.
Seguem algumas ações que foram realizadas no decorrer do ano de 2020:

•
•
•
•
•
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Acolhimento dos estudantes público alvo da educação especial
ingressantes;
Encaminhamento de orientações aos professores sobre os estudantes
atendidos;
Diálogos com a Coordenadoria Pedagógica sobre os estudantes atendidos;
Contatos com famílias para mediar as ANPs;
Contatos com estudantes para mediar dificuldades;

É possível acessar a IN 10 clicando aqui
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•
•
•
•

Encaminhamento de convites de formações, lives, capacitações e palestras
para os servidores do IFSC, sobre os temas que compreendem a Educação
Especial Inclusiva;
Escrita de projeto para o PAT, visando a compra de materiais de
acessibilidade para o AEE;
Criação de e-mail no NAE;
Aproximação com a Associação de Surdos de Joinville.
O contexto da pandemia trouxe dificuldades na realização de ações em

virtude do distanciamento social. Outra dificuldade também encontrada pelo NAE foi
a pouca participação da maioria dos integrantes. Em virtude disto, foi realizada
conscientização para que mais pessoas participassem deste núcleo no ano seguinte
(2021) e também uma solicitação para a Direção de aumento de carga horária para
a coordenação e integrantes do NAE, pois uma hora semanal percebeu-se
insuficiente.

Coordenadoria de Pesquisa, Inovação e Extensão
O professor Iury de Almeida Accordi respondeu pela Coordenação de
Pesquisa, Inovação e Extensão do Câmpus Joinville durante todo o ano de 2020.
No decorrer do ano de 2020 o coordenador desenvolveu diversas
atividades, entre elas a coordenação da apresentação de projetos de pesquisa e
extensão na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia de 2020 e a participação
como avaliador ad hoc de propostas de extensão sob demanda da PROEX.
Realizou também o acompanhamento e assistência à docentes e técnicos
administrativos do Câmpus Joinville a respeito dos editais lançados pela PROPPI e
pela PROEX. Participou da coordenação da equipe que elaborou o Edital 18/2020
PROEX, referente ao fomento de projetos de ensino, pesquisa e extensão do
Câmpus Joinville.
Foram aprovados 56 projetos pela PROPPI e PROEX em execução por
pesquisadores e extensionistas do Câmpus Joinville em 2020, conforme Tabela 6.
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Tabela 6: Projetos de pesquisa e extensão executados no Câmpus Joinville em
2020.
Edital

FLUXO CONTÍNUO

EDITAL Nº
01/2018/PROPPI
PROGRAMA DE
INICIAÇÃO
CIENTÍFICA JÚNIOR
(PIBIC-EM)

Coordenador(a)

Área

Nome do projeto

Código do
projeto

Vigência do
projeto

Luciana Cesconetto

Cultura
Geral

O ensino da arte na Educação
Básica, Técnica e Tecnológica: a
situação do IFSC.

PVJLE127
3-2019

Agosto de
2019 a março
de 2020

Alexandre Werner
Arins

Cultura
Geral

Laboratório virtual de física

PIJLE9792019

Agosto de
2019 a julho
de 2020

Maurício Ruiz
Câmara

Cultura
Geral

A propagação da febre amarela
(Flavivirus febricis) na baía da
Babitonga em Santa Catarina

PIJLE9642019

Agosto de
2019 a julho
de 2020

Sergio Cerutti

Cultura
Geral

Coleta seletiva de Joinville-SC e
cooperativas de trabalhadores de
material reciclável: funcionamento e
práticas de economia solidária

PIJLE9902019

Agosto de
2019 a julho
de 2020

PIJLE1730
-2020

Agosto de
2020 a
agosto de
2021.

EDITAL Nº
02/2020/PROPPI/
UNIVERSAL

Leonidas Caio
Gilapa

Mecânica

Otimização do Processo de
Fabricação em Componentes de
Moldes Híbridos Utilizando
Manufatura Aditiva SLA e FDM.

Edital nº
01/2020/PROPPI –
PIBIC EM

Maurício Ruiz
Câmara

Cultura
Geral

A propagação da dengue na Baía
da Babitonga-SC

PIJLE1761
-2020

Agosto de
2020 a
agosto 2021

Andrea Heideman

Saúde e
Serviços

Perfil e percepções dos conselhos
locais de saúde do município de
Joinville/SC

PIJLE1480
-2019

03/2020 a
12/2020

Luciana Maria
Mazon

Saúde e
Serviços

Epidemiologia e fatores de risco
associados às infecções de sítio
cirúrgico

PIJLE1344
-2019

03/2020 a
12/2020

Carla Simone Leite
de Almeida

Saúde e
Serviços

A gamificação como ferramenta
metodológica para o processo de
ensino-aprendizagem de Fisiologia
Humana a alunos e pacientes

PIJLE1356
-2019

02/03/2020 a
31/12/2020

Stefano Romeu
Zeplin

Elétrica

Projeto de uma impressora 3D de
baixo custo para atender às
necessidades de espaços maker de
escolas públicas

PIJLE1391
-2019

03/2020 a
12/2020

Joice Jerônimo

Elétrica

O papel dos biossinais em jogos
sérios para terapia de autismo

Não se
aplica

12/2019 a
12/2020

Michael Klug

Elétrica

Controle de sistemas não lineares
sujeitos a perturbações

Não se
aplica

12/2019 a
12/2020

Maurício Ruiz
Câmara

Cultura
Geral

Estudo ambiental da baía da
Babitonga

Não se
aplica

12/2019 a
12/2020

Stefano Zeplin

Elétrica

Desenvolvimento de uma
plataforma modular de controle
multimodal

Não se
aplica

12/2019 a
12/2020

EDITAL Nº
23/PROPPI/DAE/2019

EDITAL Nº
02/DEPE/CJ/2019
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2019_PROEX 03 Fluxo Contínuo Projetos e Cursos)
2019_PROEX 43 Fluxo Contínuo
Eventos ou Produtos
2020

2019_PROEX 42 Fluxo Contínuo
Projetos ou Cursos
2020

Luciana Maria
Mazon

Saúde e
Serviços

Epidemiologia e fatores de risco
associados às infecções de sítio
cirúrgico

Não se
aplica

12/2019 a
12/2020

Anael Krelling

Mecânica

Efeito do tratamento de boretação
na microestrutura e propriedades
mecânicas de ligas de níquel

Não se
aplica

12/2019 a
12/2020

José Flávio Dums

Elétrica

Estudo e aplicação de conversores
estáticos de energia

Não se
aplica

12/2019 a
12/2020

Rodrigo Coral

Elétrica

Análise de desgaste de ferramentas
por meios indiretos

Não se
aplica

12/2019 a
12/2020

Neury Boaretto

Elétrica

Desenvolvimento e otimização de
algoritmos de visão computacional

Não se
aplica

12/2019 a
12/2020

Edson Watanabe

Elétrica

Desenvolvimento de um sistema de
armazenamento automatizado

Não se
aplica

12/2019 a
12/2020

Luciana Maria
Mazon

Saúde e
Serviços

Práticas integrativas e
complementares de cuidado:
estratégia para a saúde e o bem
estar na escola

PJ337-201
9

01/09/2019 a
01/07/2020

Leonidas Caio
Gilapa

Mecânica

Semana Acadêmica da Engenharia
Mecânica - IFSC - Joinville

EV093-202
0

19/10/2020 a
23/10/2020

Samuel Ivan Kuhn

Cultura
Geral

O trabalho do ator e a Técnica
Chubbuck

PJ227-202

11/02/2020 a
23/12/2020

Angela Morel
Nitschke Dums

DAE-JLE

"Presença": uma ação social da
Biblioteca do IFSC câmpus Joinville
e de Centros de Educação do
município de Joinville para a
comunidade local, através da
confecção e entrega de
mensageiros da paz

PJ082-202
0

04/05/2020 a
15/10/2020

Debora Rinaldi
Nogueira

Saúde e
Serviços

Histórias Vivas

PJ207-202
0

10/02/2020 a
30/09/2020

Betina Barbedo
Andrade

Saúde e
Serviços

Enfermagem Conectada: uso de
plataforma digital para discutir os
cenários do SUS

PJ063-202
1

08/04/2021 a
20/08/2021

Betina Barbedo
Andrade

Saúde e
Serviços

Territorialização e Cadastramento
de usuários da Unidade de Saúde
Vila Nova

PJ332-202
0

07/12/2020 a
13/04/2021

Josiane Steil
Siewert

Saúde e
Serviços

Enfermagem Conectada: uso de
plataforma digital para divulgação
de conteúdo em saúde

PJ303-202
0

11/02/2020 a
23/12/2020

Cláudia Daniele
Spier Hoffelder

DIREPEJLE

Instituições de Educação Especial
de Joinville e o IFSC: aproximação
necessária

PJ269-202
0

01/11/2020 a
31/07/2021

Iury de Almeida
Accordi

COPIEXJLE

Semana Nacional de Ciência e
Tecnologia do Câmpus Joinville

PJ238-202
0

19/10/2020 a
22/10/2020
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Cultura
Geral

O trabalho do ator e a Técnica
Chubbuck

PJ227-202
0

Stefano Romeu
Zeplin

Elétrica

Conscientização das pessoas com
deficiência visual sobre os perigos
e cuidados em relação ao covid-19
com o auxílio da manufatura
aditiva"

PJ205-202
0

Joice Luiz Jerônimo

Elétrica

Robótica Educacional e Social

PJ007-202
0

09/12/2019 a
31/07/2020

Elétrica

Desenvolvimento de uma
plataforma de robótica educativa
multifuncional utilizando manufatura
aditiva

PJ003-202
0

09/12/2019 a
31/07/2020

Elétrica

A inclusão e o despertar pelo
interesse na formação técnica
através de uso de blocos de
montar.

PJ421-201
9

09/12/2019 a
31/07/2020

Michael Klug

Elétrica

Desenvolvimento de módulos de
experimentação de eletrônica digital
para os cursos técnicos e
superiores do IFSC

PJ418-201
9

09/12/2019 a
31/07/2020

Rodrigo Coral

Elétrica

Desenvolvimento de kits didáticos
para o ensino de instrumentação
industrial

PJxxx-201
9

09/12/2019 a
31/07/2020

Nivaldo Theodoro
Schiefler Junior

Elétrica

Confecção de kits de gravação de
microcontroladores

PJxxx-201
9

09/12/2019 a
31/07/2020

Edson Watanabe

Elétrica

Painel para Simulação e
Desenvolvimento Cenários de
Ambiente de Casas e Prédios
Inteligentes.

PJxxx-201
9

09/12/2019 a
31/07/2020

Luciana Cesconetto

Cultura
Geral

3ª Mostra de Teatro Estudantil do
IFSC

PJ009-202
0

10/02/2020 a
31/07/2020

Fernando Cláudio
Guesser

Cultura
Geral

Os conceitos da física aplicados no
contexto da exploração espacial

PJ004-202
0

09/12/2019 a
31/07/2020

Lukese Rosa
Menegussi

Cultura
Geral

O emprego de modelos
moleculares no ensino de Química
para a compreensão do átomo e
das substâncias

PJ419-201
9

01/03/2020 a
31/07/2020

Alexandre Werner
Arins

Cultura
Geral

Células solares Grätzel
sensibilizadas por corante

PJ463-201
9

09/12/2019 a
31/07/2020

Juliana da Silva

Cultura
Geral

Orientação para a saúde e
qualidade de vida: pesquisa e
prática.

PJ441-201
9

09/12/2019 a
31/07/2020

Sérgio Cerutti

Cultura
Geral

A qualidade das publicações
científicas periódicas da Rede
Federal de Educação Profissional,
Científica e Tecnológica

PJxxx-201
9

17/12/2019 a
31/07/2020

Samuel Ivan Kuhn

Stefano Romeu
Zeplin

André Boneto
Trindade

2019_PROEX 32 Edital de
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31/08/2020 a
14/12/2020

09/04/2020 a
19/12/2020

2019_PROEX 25 Projetos de Longa
Duração 2020

2019_PROEX 03 Fluxo Contínuo Programa, Projetos e
Cursos

Iury de Almeida
Accordi

COPEEXJOI

Aceitação e convivência de
diferenças entre alunos da
Educação Básica em uma escola
pública de Santa Catarina, Brasil

PJ414-201
9

09/12/2019 a
31/07/2020

Patrícia Fernandes
Albeirice da Rocha

Saúde e
Serviços

Promoção do aleitamento materno
exclusivo

PJ006-202
0

02/03/2020 a
31/07/2020

Carla Simone Leite
de Almeida

Saúde e
Serviços

A gamificação como ferramenta
metodológica inovadora para o
processo de ensino-aprendizagem
em Fisiologia Humana

PJ423-201
9

10/12/2019 a
31/07/2020

Luciana Maria
Mazon

Saúde e
Serviços

Eficácia da auriculoterapia no
estresse e ansiedade de
estudantes e professores : ensaio
clínico não randomizado

PJ408-201
9

09/12/2019 a
31/07/2020

Betina Barbedo
Andrade

Saúde e
Serviços

Territorialização e cadastramento
na unidade de saúde Vila Nova 1

PJ008-202
0

09/12/2019 a
31/07/2020

José Flávio Dums

Elétrica

Desenvolvimento de material de
apoio para o ensino prático de
Eletrônica de Potência

PJ420-201
9

09/12/2019 a
31/07/2020

Joice Luiz Jerônimo

Elétrica

A experimentação como ferramenta
para popularização da
Eletroeletrônica e divulgação do
IFSC-Joinville e cidadania, a
continuação.

PJ026-202
0

01/03/2020 a
21/12/2020

Paulo Amaro
Velloso Henrique
dos Santos

Cultura
Geral

Divulgação e preparação para
olimpíadas de matemática em
escolas da Rede Muncipal de
Joinville

PJ047-202
0

10/03/2020 a
18/12/2020

Jorge Cunha

Saúde e
Serviços

Implantação do Planejamento
Estratégico na Maternidade Darcy
Vargas

PJ055-202
0

02/03/2020 a
16/12/2020

Luciana Maria
Mazon

Saúde e
Serviços

Economia circular: enfermagem
promovendo sustentabilidade,
saúde e renda a recicladores de
Joinville/SC.

PJ438-201
9

10/03/2020 a
19/12/2020

José Carlos Martins

Cultura
Geral

Leitura dramatizada de textos em
inglês

PJ063-202
0

24/02/2020 a
06/07/2020

A coordenação realizou ainda o acompanhamento das atividades de pesquisa
e extensão e assessoria aos pesquisadores e extensionistas do câmpus para a
elaboração e execução de seus projetos
A principal dificuldade encontrada pela Coordenação de Pesquisa, Inovação e
Extensão do Câmpus Joinville é a falta de uma equipe de apoio, considerando que
o câmpus Joinville, o segundo maior do IFSC, é o único que aglutina pesquisa e
extensão em apenas uma coordenadoria.
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Importante

destacar

também,

que

conforme

acontece

em

outras

coordenações, todas as atividades da coordenação de pesquisa e extensão do
Câmpus vêm sendo realizadas em trabalho remoto desde a suspensão das
atividades presenciais pela pandemia da COVID-19.

Coordenadoria do Núcleo de Educação a Distância - NEaD
Até fevereiro de 2020 o professor Anderson dos Santos respondia pela
coordenação do Núcleo de Educação a Distância do Câmpus Joinville. A partir de
março a coordenação passou a ser realizada pelo professor Sérgio Sell.
Entre as principais atividades realizadas pela coordenação no período,
destaca-se:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Participação nas reuniões mensais dos coordenadores de NEaD do IFSC;
Discussão com a diretora de Ensino, Pesquisa e Extensão sobre estratégias
para as ANPs;
Participação na organização das atividades da Semana de Formação, em
junho;
Preenchimento de planilhas com interessados em compartilhar materiais
para ANP (ação proposta na semana de formação realizada no final de
julho);
Análise, junto com à direção do DEPE, da viabilidade e do interesse em abrir
turmas de cursos EaD (polo EaD) oferecidos pelo Cerfead e por outros
câmpus;
Apresentação da oficina Conhecendo o Ambiente Moodle do IFSC na
Semana Pedagógica e de Planejamento, em outubro.
Participação nas reuniões do Conselho de Gestão do Câmpus Joinville
Participação da comissão do PAT;
Discussão no Câmpus Joinville dos impactos positivos e negativos do
Programa de Qualificação das Atividades Não Presenciais (PQ-ANP).
Outras considerações a serem destacadas foi a impossibilidade, devido ao

momento pandêmico, de abertura de cursos FIC. E ainda, o fato de o fechamento do
câmpus para atividades presenciais ter impedido o novo coordenador de conhecer
as instalações da nova sala do NEaD.
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Coordenadorias de Áreas15
No decorrer do ano de 2020 as coordenações de área realizaram diversas
atividades como o levantamento das necessidades de material de consumo e
permanente, participação em comissões do câmpus, organização e participação em
eventos internos e externos, acompanhamento na organização dos horários das
turmas e docentes, e organização das reuniões de área, entre inúmeras atividades
do dia-a-dia da coordenação conforme apresentado a seguir.
Coordenadoria de área da Cultura Geral
A coordenação da área da Cultura Geral está sendo realizada pela
professora Juliana da Silva, docente de Educação Física, desde março de 2020. Até
o início da sua coordenação, a professora Lukese Rosa Menegussi era a
responsável pela área.
A área da Cultura Geral realizou reuniões periódicas, de modo a sempre
discutir os temas relacionados ao funcionamento do Câmpus Joinville, bem como a
prática docente. Visando otimizar os encontros e possibilitar pautas mais completas,
as reuniões foram quinzenais. Contudo, sempre que houve necessidade, foram
realizados encontros extras, como na ocasião da discussão a respeito da minuta
que resultou na resolução 41/2020 do CEPE. Neste momento, em especial,
entende-se que houve importante participação da área da Cultura Geral para a
confecção da sugestão que foi encaminhada pelo Câmpus Joinville para as
discussões no CEPE.
As reuniões foram registradas em atas e serão assinadas pelos
participantes, tão logo haja o retorno das atividades presenciais. As reuniões são
indispensáveis para que os docentes possam discutir a respeito de temas relevantes
ao funcionamento do Câmpus, buscando, sempre que possível, encaminhar
soluções contribuindo para a resolução de problemas. Além de possibilitar o
compartilhamento de práticas docentes que podem ser utilizadas por outros
professores da área.
Além da convocação e organização das reuniões de área, a coordenadora
da Cultura Geral realizou as seguintes ações:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Participou de reuniões com a Direção de Ensino, Pesquisa e Extensão,
envolvendo coordenadores de área e de curso;
Participou como conselheira do Conselho de Gestão do Câmpus Joinville,
função na qual permanecerá até o término do período na coordenação de
área;
Participou de reuniões envolvendo coordenadores de cursos técnicos
integrados e coordenadoria pedagógica, visando tratar de problemas
relacionados aos discentes dos cursos;
Participou do processo que modificou o PAT do Câmpus e é membro da
comissão que avalia e ranqueia os projetos;
Auxiliou na comunicação entre os coordenadores de cursos e professores
da área da Cultura Geral;
Emitiu pareceres para a participação de docentes da Cultura Geral em
projetos de pesquisa e extensão no Câmpus e externos;
Emitiu pareceres relacionados à aprovação ou não aprovação da ida de
docentes ao Câmpus, no período de atividades não presenciais;
Propôs a semana da Cultura Geral e coordenou a comissão que organizou o
evento;
Acompanhou o trabalho dos professores substitutos, solicitando a renovação
dos contratos de trabalho, sempre que possível, e no período de atividades
não presenciais solicitou e arquivou os planos de trabalhos semanais;
Coordenou a comissão que modificou os PPC’s dos cursos integrados,
tratando especificamente de disciplinas de língua estrangeira;
Solicitou esclarecimentos à direção do Câmpus a respeito de dúvidas
surgidas em reuniões de área sobre diferentes questões relacionadas ao
funcionamento institucional, tais como: trabalho por meio de ANP’s,
preenchimento do Plano Semestral de Atividade Docente (PSAD), bem
como realizou a devolutiva, a partir da resposta da direção.
Como principais definições da coordenação de área, em conjunto com os

docentes da Cultura Geral, definiu-se não permitir a participação de alunos nas
aulas on-line quando não estivessem utilizando o e-mail institucional, visando
impedir que pessoas externas participassem nas aulas e coibir situações, tais como
alunos utilizando nomes de outras pessoas, durante as atividades síncronas.
Também, definiu-se que problemas envolvendo alunos, menores de idade, que
impedissem a participação em aulas síncronas e/ou demais atividades não
presenciais

deveriam

ser

encaminhados

à

Coordenadoria

Pedagógica

e

coordenadores de curso e estes seriam responsáveis por oficializar a comunicação
aos docentes.
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A principal dificuldade encontrada no ano de 2020 para o trabalho na
coordenação de área foi no quesito comunicação, em especial pela impossibilidade
de contato próximo com os demais professores, coordenadores, membros da
direção e demais servidores. Todo o trabalho precisou ser realizado de forma
on-line, utilizando-se e-mail, aplicativo de mensagens e webconferências. Contudo,
entende-se que o trabalho foi realizado de forma satisfatória.
É importante ressaltar que houve a substituição da coordenadora de área
em dois momentos no ano de 2020. No período compreendido entre 29 de outubro e
27 de novembro a professora Juliana da Silva se afastou para licença capacitação e
foi substituída pela professora Lukese Rosa Menegussi. A segunda substituição se
deu por necessidade da coordenadora se afastar por problema de saúde, sendo
substituída pelo professor Paulo Amaro Velloso Henriques dos Santos de 10 a 19 de
dezembro de 2020.
Os docentes que compuseram o grupo da área de Cultura Geral em 2020,
juntamente com a professora Juliana, foram:
Alexandre Werner Arins
Ana Cecília da Gama Torres
Anderson dos Santos
Elizabeth Albano (substituta)
Eveline Ribas Kasper Fernandes (substituta)
Fábio Xavier Wegbecher
Felipe Moron Escanhoela
Fernando Claudio Guesser
Iury de Almeida Accordi
Joni Fusinato
José Carlos Martins
Juliana da Silva
Júlio César Tomio
Luciana Cesconetto Fernandes da Silva
Luis Thiago do Nascimento Charme (substituto)
Lukese Rosa Menegussi
Maick da Silveira Viana
Marcelo Henrique Peteres Padilha
Maria Aparecida Schmitz Borges
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Maurício Ruiz Câmara
Paulo Amaro Velloso Henriques dos Santos
Raiane Lemke (substituta)
Roberta Briesemeister
Roberta Egert Loose (aposentadoria em Setembro/2020)
Samuel Ivan Kuhn
Sérgio Cerutti
Sérgio Sell
Thiago de Oliveira Garcia Simões (solicitou redistribuição para RJ em 2020)
Coordenadoria de área da Elétrica
A coordenação da área da Elétrica está sendo realizada pelo professor
Maurício Martins Taques desde março de 2020. Até o início da sua coordenação, o
professor Stefano Romeu Zeplin era o responsável pela área.
A área realizou duas reuniões presenciais em fevereiro e outras 13 reuniões
não presenciais no decorrer de 2020, a partir do isolamento social em função da
pandemia.
Com a repentina transformação das aulas presenciais para não presenciais,
professores e estudantes precisaram se adequar ao processo remoto de
ensino-aprendizagem, quando muitos estudantes desmotivaram-se. Destaque
principal aos estudantes do curso técnico concomitante em eletroeletrônica,
ocasionando uma redução considerável de alunos em salas virtuais.
A coordenação de área atuou juntamente com seus docentes e gestão, de
modo a atender as demandas solicitadas.
A coordenação trabalhou junto ao Conselho de Gestão do câmpus, de modo
a alterar o processo de avaliação do PAT, uma vez que o sistema adotado nos
últimos anos ocasionava desmotivação nos professores em submeter projetos pela
falta de perspectiva de ter seus projetos contemplados, dada a forma de avaliação
do PAT pelo Colegiado do câmpus.
Outra ação foi a atuação junto à gestão para concretizar a adaptação de
uma sala de aula (sala 312) em sala ambiente de modo a atender também a
demanda por laboratório de Eletrônica no campus, considerando o tamanho dos
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laboratórios, que nem sempre comportam o tamanho das turmas, e as demandas de
aulas práticas acumuladas por conta do período de distanciamento social.
Como dificuldades, destaca-se o monitoramento das atividades periculosas
no câmpus durante o período em ANP, pois é exigido da coordenação de área uma
função meramente operacional em substituir fichas em laboratórios e digitalizá-las,
além de solicitar da coordenação de área quais docentes utilizaram a instituição
durante as ANPs. Como sugestão, entende-se que este monitoramento seja feito
pela vigilância da instituição por meio do registro de entrada e saída de cada
servidor no câmpus.
Além do professor Maurício, compuseram a área de Elétrica no ano de 2020
os seguintes docentes:
Ana Barbara Knolseisen Sambaqui
André Bonetto Trindade
Ary Victorino da Silva Filho
Bárbara Ogliari Martins Taques
Carlos Toshiyuki Matsumi
Edson Hiroshi Watanabe
Janderson Duarte
Jeferson Luiz Curzel
Joice Luiz Jerônimo
Jorge Roberto Guedes
José Flávio Dums
Luis Mariano Nodari
Luís Sérgio Barros Marques
Michael Klug
Neury Boaretto
Nivaldo Theodoro Schiefler Junior
Rafael Gomes Faust
Rodrigo Coral
Stefano Romeu Zeplin

Coordenadoria de área da Mecânica
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A coordenação da área da Mecânica está sendo realizada pelo professor
Emerson Luís de Oliveira desde março de 2020. Até o início da sua coordenação, o
professor Leonidas Cayo Mamani Gilapa era o responsável pela área.
Durante o ano de 2020 foram realizadas diversas reuniões de forma
ordinária com periodicidade semanal e duração de uma hora. Além delas, foram
necessárias algumas extraordinárias para atender demandas urgentes não
programadas. Essas reuniões ocorreram conforme a agenda definida no primeiro
encontro no início do ano.
Normalmente as reuniões da área são realizadas de forma presencial no
câmpus, contudo, devido à pandemia da Covid-19 e o trabalho não presencial, a
partir da segunda semana de março passou-se a realizá-las de forma virtual pelo
Google meet, nas mesmas datas e horários previamente programados. Durante este
período foram realizadas 28 reuniões nas quais foram abordados diversos assuntos,
tais como: formas de atendimentos aos alunos nas aulas não presenciais ANP e
análise das reclamações dos alunos junto à Coordenadoria Pedagógica e Direção
do Câmpus.
Detalhadamente, as principais atividades realizadas durante o ano de 2020
foram:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Informes para a área sobre o andamento das reuniões da coordenação de
Engenharia Mecânica junto aos docentes e discentes de todos os módulos;
Discussão sobre o andamento das aulas em ANPs no curso técnico em
Mecânica Concomitante com a participação de representantes da
Coordenadoria Pedagógica;
Análise e encaminhamento da coordenação do possível cancelamento do
semestre junto ao Colegiado do câmpus;
Orientações sobre a migração da Agenda Zimbra para Agenda Google;
Orientações sobre o preenchimento do PSAD e o preenchimento do RSAD;
Consulta à área e deliberação sobre renovação do contrato de professores
substitutos que atuaram em 2020;
Divulgação para interessados em ser orientador de estágio supervisionado
no curso de Especialização em Docência na Educação Profissional do
CERFEAD;
Discussão e organização de horários para 2020.2 e preenchimento de
formulários de transposição de oferta de UC presencial para ANP;
Apresentação, apreciação e deliberação sobre a minuta pré-aprovada pelo
CEPE em 29 de maio para a redação final da resolução que estabelece
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•

•
•

•
•
•
•
•

•
•

•
•

orientações para a realização ANPs, discussão em que o coordenador
representou a área em reunião geral;
Informes sobre o trabalho do Conselho de Gestão do câmpus e indicação de
representante da área para a comissão da Covid-19, para construção do
documento orientador das medidas sanitárias no campus para o retorno das
atividades presenciais. Utilização de dependências do Campus em período
de isolamento social e apresentação de normativa e fluxo para entrada no
campus;
Discussão sobre a metodologia e a submissão e cadastramento de projetos
para o campus e área para o PAT 2021;
Informes e proposições sobre a nova regulamentação do PDP (Plano de
Desenvolvimento de Pessoas) com informações tais como custo mínimo
para capacitação, propostas de capacitação coletiva, saídas para
congressos, etc;
Análises e homologações das férias docentes da área, além de análises e
pareceres via SIPAC por meio de despachos de processos de servidores
docentes, como exemplo: solicitação de licença para capacitação;
Recebimento e conferência presencial de materiais de consumo da área
recebidos no câmpus durante a pandemia do Covid-19;
Solicitação de aquisição de materiais de consumo e permanente ao DAM;
Estimativas de materiais de consumo para as atividades da área de
Mecânica em 2020;
Elaboração da descrição de itens nos editais de compra de materiais
permanentes e de consumo da área de Mecânica. Levantamento de preços
dos materiais de consumo e permanente, análise de documentos e
empresas classificadas apresentando aceite ou rejeição dos itens
apresentando justificativas junto ao processo solicitadas pelo setor de
compras e pregoeiro nos pregões realizados em 2020;
Solicitação de portaria à Direção-Geral do câmpus para organização do
evento da Semana da Engenharia Mecânica em 2020;
Solicitação
e
participação
na
elaboração
do
processo
23292.039414/2020-43, Inexigibilidade Nº 77/2020 referentes à Contratação
de pessoa jurídica para renovação de licenças do software Solidworks para
o câmpus Joinville;
Participação como fiscal de contrato do software Edgecam no Câmpus
Joinville;
Participação no processo de elaboração do edital de contratação de serviço
na elaboração através da redação da justificativa, mapa de riscos, descrição
do serviço e busca ativa de orçamentos junto às empresas do processo de
remoção de resíduos sólidos da área Mecânica em 2020;
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•
•
•
•

•

•
•

Levantamento do quantitativo de aulas para recuperação das atividades
práticas não ministradas após retorno às atividades presenciais devido à
pandemia do Covid-19;
Elaboração de planilha e preenchimento de forma coletiva nas reuniões para
planejamento das saídas de docentes por solicitação de licença
capacitação;
Consulta a área e preenchimento de planilha Covid-19 com informação de
capacidade máxima de discentes em laboratórios da Mecânica;
Acompanhamento, análise e orientação ao professor substituto na
elaboração dos relatórios de atividade pedagógica semanal e preenchimento
de planilha para pagamento de adicional noturno aos professores
substitutos, quando do trabalho presencial;
Levantamento das comissões vigentes no campus para 2020 e os
respectivos representantes da área, além da identificação de temas de
interesse para a formação de novas comissões ou grupos de trabalho na
área de Mecânica;
Análise e apreciação de relatório das atividades de pesquisa e extensão do
Câmpus Joinville via sistema SIGAA;
Coordenação dos trabalhos e preenchimento da planilha para a distribuição
das unidades curriculares entre os docentes da área e dar visibilidade da
carga horária semestral na área;
A coordenação identifica uma série de dificuldades ocorridas no ano de

2020 devido ao isolamento social, porém vale destacar um ponto que foi desafio
para a coordenação: os processos de pregões para a aquisição de materiais de
consumo. Em 2020 não foi possível comprar materiais específicos para a realidade
do Câmpus Joinville, pois sempre fazemos estimativas de materiais listados por
outros câmpus ou quando temos a oportunidade de inserir itens temos números
limitados de itens possíveis de inserção. Como todo processo ocorre no sistema
SIPAC, sugere-se que sejam realizadas melhorias neste sistema.
Foi encontrado também dificuldades na análise dos pregões, pois o sistema
não apresenta um saldo real para o câmpus, necessitando de conferência pelo DAM
de forma manual, demandando um tempo significativamente maior. E ainda, para a
solicitação de material via memorando são necessárias muitas informações das
empresas, tais como telefone, CNPJ e e-mail, além de ser exigido um memorando
para cada fornecedor. Desta forma a coordenação entende que este processo
poderia ser simplificado com integração das informações no sistema SIPAC.
Somando ao professor Emerson, os docentes da área de Mecânica, são:
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Anael Preman Krelling
Antônio Carlos Pires Dias
Caroline Francisco Dorneles (substituta)
Charles Sostenes Assunção
Cláudio José Weber
Eduardo Makoto Suzuki
Evandro Rodrigo Dário
Geraldo Sales dos Reis
Gianpaulo Alves Medeiros
Ivandro Bonetti
Jefferson Luiz Jeronimo
Josué Basen Pereira
Júlio Fábio Scherer
Kelly Patrícia Dias Schwede
Kleber Aluizio Isidorio Vaiz (substituto)
Leonidas Cayo M. Gilapa
Miguel Tobias Bahia
Paulo Sérgio Schneider
Rubens Hesse
Valter Vander de Oliveira
Coordenadoria de área da Saúde e Serviços
A coordenação da área da Saúde e Serviços está sendo realizada pela
professora Reginalda Maciel desde março de 2020, até o início da sua coordenação
a professora Carla Simone Leite de Almeida era a responsável pela área.
O início da coordenação da professora Reginalda se deu em março, pouco
antes do início do período de distanciamento social com trabalho remoto. Este foi
um momento bastante difícil para todos os docentes e estudantes envolvidos com os
cursos da área, pois houve a necessidade adaptação, capacitação e orientações
para o melhor desenvolvimento das ANPs.
Normalmente as reuniões com os professores da área de Saúde e Serviços
acontecem com frequência quinzenal, porém, devido ao distanciamento social as
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demandas foram maiores e por diversas vezes houve a necessidade de reuniões
semanais.
A coordenação trabalha na organização para distribuição da carga horária
docente em planilha específica, entretanto, com as incertezas da pandemia e
trabalho remoto, esta planilha precisou ser atualizada por diversas vezes durante o
ano de 2020.
Foi operacionalizada a política de desenvolvimento da respectiva área, com
discussão em grupo, que resultou em três projetos apresentados para inclusão no
PAT, sendo um deles contemplado para desenvolvimento em 2021.
Em parceria com as coordenadorias de curso, foi feito o levantamento das
necessidades de material de consumo e permanente, sendo realizada toda a
provisão de materiais de EPIs para os três cursos, bem como acompanhamento do
processo de aquisição, manutenção e alocação dos equipamentos e materiais de
consumo da área.
Em relação à gestão de pessoas, foi feita orientação aos docentes quanto
às normas internas da instituição, tais como preenchimento dos PSADs e RSADs,
sendo que a observação desta ferramenta contribuiu para a melhor distribuição dos
trabalhos entre os docentes da área, publicação e migração da agenda docente,
despachos referentes aos afastamentos, entre outros. Foi realizado ainda o
processo de avaliação dos docentes em estágio probatório e o incentivo da
capacitação e formação continuada dos docentes da área, promovendo a
articulação da coordenadoria.
Em relação à preparação para um retorno presencial futuro, ainda que não
houvesse uma previsão para 2020, foram realizadas diversas reuniões e conversas
com os estudantes visando esclarecer sobre a necessidade do processo de
aquisição de EPIs,ação esta realizada em conjunto com os coordenadores de curso.
Foi finalizada também a revisão, organização, documentação e publicação
dos procedimentos relacionados à área de Saúde e Serviços, além da avaliação de
projetos e relatórios de pesquisa e extensão.
Algumas das dificuldades encontradas neste ano de 2020 foram: a troca de
coordenação sem o devido trabalho de transição, falta de capacitação quanto ao uso
de sistemas e processos que necessitam ser monitorados, analisados e
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encaminhados pela coordenação (acompanhar e aprovar os projetos de pesquisa e
extensão, tramitar processos no SIPAC, cadastrar e autenticar memorandos, etc).
Além da professora Reginalda, compuseram o quadro docente da área de
Saúde e Serviços do Câmpus em 2020 os seguintes servidores:
Alexandre Pareto da Cunha
Andrea Amaral (substituta)
Andrea Heidemann
Anna Geny Batalha Kipel
Betina Barbedo Andrade
Carla Simone Leite de Almeida
Caroline Orlandi Brilinger
Daniel Ouriques Caminha (substituto)
Dayane Clock Luiz
Débora Rinaldi Nogueira
Fernanda Diel (substituta)
Fernando Soares da Rocha Junior
Flaviane Mello Lazarini (substituta)
Joanara Rozane da Fontoura Winters
Jorge Cunha
José Tavares de Borba (substituto)
Josiane Steil Siewert
Keila Maiana de Lima Souza Coelho (substituta)
Kristiane de Castro Dias Duque
Lucia Helena Heineck
Luciana Maria Mazon
Marcelo Rodrigo Pezzi
Marcia Bet Kohls
Márcio Tadeu da Costa
Marcos Aurélio Schwede
Maria Alice de Freitas
Marlete Scremin
Patricia Fernandes Albeirice da Rocha
Renê Ferreira da Silva Júnior
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Robson Cristhian Henkel
Sandra Joseane Fernandes Garcia (removeu para o câmpus Florianópolis
em 2020)
Sirlene Silveira de Amorim Pereira
Vanderleia Muller Duarte

Coordenadorias de Curso16
No decorrer do ano de 2020 os coordenadores de curso estiveram em
contato permanente com os alunos, docentes, setores acadêmicos do câmpus e
Direção de Ensino, Pesquisa e Extensão. As principais ferramentas utilizadas para
estes contatos, desde quando o IFSC adotou o distanciamento social, foram o
Google Meet, e-mails, WhatsApp, ligações telefônicas e o SIGAA.
Algumas atividades foram similares à todos os coordenadores de curso,
entre as quais é possível destacar: levantamento das unidades curriculares
interrompidas, reorganização de PPCs, retificação do status de todos os alunos
reprovados para ‘não concluintes’, acompanhamento na organização dos horários
das turmas, cadastro de turmas no SIGAA, acompanhamento do processamento de
matrículas para a virada do semestre e condução dos Conselhos de Classe.
O trabalho dos coordenadores de curso foi bastante intenso durante o
período de atividades não presenciais. Na sequência serão apresentados relatórios
destas coordenadorias.
Coordenadoria

do

Curso

Técnico

Integrado

e

Concomitante

em

Eletroeletrônica
O professor Edson Hiroshi Watanabe assumiu a coordenação dos cursos
técnicos integrados e concomitantes em eletroeletrônica em março de 2020. Até o
início da sua coordenação a professora Bárbara Ogliari Martins Taques respondia
por estes cursos.
A pandemia trouxe situações nunca vividas e os desafios foram enormes,
com a implantação das atividades não presenciais, cada dia novos desafios tiveram
que ser vencidos. Definições de metodologias e ferramentas para as novas práticas
16
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pedagógicas tiveram que ser desenvolvidas para que os nossos ensinos atingissem
os alunos de modo positivo.
Ao decorrer dos meses, à medida que as expectativas de voltar às aulas
presenciais se tornavam mais distantes, começaram os períodos de desânimos por
parte de todos, mas em especial dos alunos. Assim, um trabalho de resgate dos
alunos foi necessário ser feito, colocamos em ação um plano audacioso de contactar
todos os alunos faltantes por ligações telefônicas, envio de e-mails e cartas
registradas. Alcançamos a maioria dos alunos, preocupávamos com o estado físico
e emocional deles e assim montamos um perfil psicológico dos alunos para
acompanhá-los. Conseguimos resgatar a maioria dos estudantes do curso técnico
integrado. Porém os alunos do curso técnico concomitante tivemos mais dificuldades
devido às diferentes realidades deles, muitos têm família para suportar e assim, em
um momento de dificuldade, a opção foi de cuidar de seus interesses particulares.
Tivemos também casos de alunos do curso técnico integrado, sobretudo os
dos módulos finais, que começaram a trabalhar durante os horários de aulas, com
isso prejudicando os seus rendimentos escolares.
Com estas novas situações instaladas, várias reuniões com os professores
foram realizadas para darmos a devida atenção a estes estudantes com as suas
novas realidades, sempre preservando a qualidade do ensino. Ao questionamento
da obrigatoriedade da participação dos alunos nas aulas síncronas, foi estabelecido
que os alunos devem registrar suas ausências ao setor pedagógico para assim
possamos ter a certeza que os pais estão de acordo com as suas eventuais
responsabilidades e consequências.
Regularmente tínhamos reuniões com a Direção de Ensino onde eram
abordadas questões como: organização do curso, calendário acadêmico, ações de
campanha de divulgação dos cursos, questões envolvendo assuntos acadêmicos.
Fazíamos reuniões com os professores dos cursos para tratarmos do
andamento das turmas e do relacionamento com os alunos. Também participei de
reuniões com os gestores do câmpus para discussões e aprovações de ações do
câmpus. Fizemos reuniões com pais dos alunos ingressantes todo o início do
semestre letivo para acolhimento, e com os alunos de outros módulos reuniões mais
esporádicas também para acompanhamento das ANPs.
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Neste período de coordenação as principais atividades realizadas foram:
acompanhar e ajudar os docentes em suas ANPs e no bem-estar, atendimentos a
alunos e pais, criação de turmas no SIGAA, ajustes de matrículas, análise de editais
de

ingressos,

validações,

transferências,

cancelamentos,

autorização

de

memorandos dos diários nos finais dos semestres letivos, análise de possíveis
mudanças no PPC dos cursos, discussão com a direção de ensino, pesquisa e
extensão sobre suspensão de ANP e a retomada na volta das atividades
presenciais.
O acompanhamento dos alunos é uma atividade constante desde que foi
assumida a coordenação do curso, por meio de mensagens, uso de tecnologias,
conversas com os representantes de turma, conversa com os pais, divulgação de
notas da direção, ofertas de vagas de estágios e empregos, etc. Até mesmo
ajudando na intermediação com a coordenação de ensino da escola que estava
recebendo transferência do nosso aluno e intermediação com a direção de ensino
para ajudar os alunos formandos que estavam entrando em universidades e
estavam precisando de documentações.
Definições de alterações nos números de vagas para transferências e
validações. Tomada de decisão da paralisação do curso concomitante por um
semestre para que a área pudesse se organizar à volta presencial no semestre
2021-1 ou 2. Participação na discussão da alteração no PPC do Curso Técnico
Integrado para atender à demanda da Cultura Geral.
Algumas dificuldades podem ser apontadas em especial neste momento de
pandemia como:

•
•

•

A distância que nos separa, pois não é possível saber a real dimensão do
problema que o aluno passa para participar das ANPs por falta de tecnologia
de acesso, sua saúde mental, ansiedade e outros;
Ter que aprender a intermediar a relação entre o docente e o aluno, onde
ambos os lados estão aprendendo a lidar com a nova situação de ensino e
aprendizagem, sendo prática da coordenação tentar fazer com que cada
lado possa entender a dificuldade do outro;
Algumas das atividades administrativas como ajustes de matrículas são
bastante desgastantes, se o coordenador tivesse mais privilégios no sistema
acadêmico e este fosse mais amigável seria melhor para ajudar não só os
alunos mas também a coordenação do Registro Acadêmico.
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Para finalizar, registra-se o agradecimento da coordenação à Direção de
Ensino, Pesquisa e Extensão, as coordenações e setores que dão suporte para o
nosso trabalho (Pedagógica, Secretaria e Registro Acadêmico), pois são compostas
por pessoas bem preparadas que facilitam o trabalho de um coordenador iniciante
no cargo e estão sempre disponíveis para ajudar.
Coordenadoria do Curso Técnico Integrado e Concomitante em Mecânica
O professor Miguel Tobias Bahia responde pela coordenadoria de curso
Técnico Integrado e Concomitante em Mecânica desde fevereiro de 2020. Até então,
o professor Geraldo Sales dos Reis era o responsável pelos cursos.
As ações apresentadas a seguir resumem os trabalhos realizados na
coordenação dos cursos durante o ano de 2020:
Reuniões realizadas

•

•
•
•
•

Reuniões regulares com a Direção de Ensino, Pesquisa e Extensão
abordando questões como a organização do curso, calendário acadêmico,
mediação de informações entre direção, professores, estudantes e pais
relacionadas a questões acadêmicas;
Reuniões com os alunos ingressantes informando sobre o funcionamento do
curso;
Reuniões com pais e alunos sobre o andamento do curso e das ANPs;
Reuniões com os professores do cursos integrado e concomitante;
Reuniões do Conselho de Gestão.
Ações da coordenação

•
•
•
•

•

Mudança provisória do PPC dos cursos Integrado e Concomitante para
substituir unidades curriculares que exigiam aulas presenciais de laboratório;
Participação na comissão de reestruturação do PPC do curso integrado para
adequação das cargas horárias das unidades curriculares de Inglês e
Espanhol;
Participação da comissão da Semana Acadêmica da Engenharia Mecânica;
Ajustes de matrícula dos estudantes. A demanda de trabalho neste item foi
bastante significativa devido a diversas situações imprevistas no sistema
acadêmico (alunos não concluintes, unidades suspensas, limite máximo de
dependências no curso);
Revisão do limite máximo de dependências a serem cursadas por alunos do
curso Integrado;
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•
•
•
•
•

Emissão de pareceres para as solicitações da Secretaria Acadêmica;
Análise dos candidatos em editais de transferência e validação;
Cadastramento de unidades curriculares no sistema acadêmico;
Atendimento de pais e estudantes;
Orientação aos professores sobre as ANPs.
Definições

•
•
•
•

Alteração de PPC do curso para que UCs com necessidade de carga horária
prática em laboratório fossem substituídas por outras UCs que permitiam as
aulas por via remota;
Alteração do PPC do curso integrado para adequação das cargas horárias
de Inglês e Espanhol;
A oferta de vagas de ingresso para o curso técnico concomitante foi
publicada após debates com os professores da Área da Mecânica;
A coordenação debateu com os professores do Integrado sobre a situação
dos estudantes que não vinham participando das aulas síncronas por
motivos de trabalho. Ficou acordado com os docentes que tais estudantes
precisariam entrar em contato com a coordenação de curso que avaliaria
cada caso individualmente, discutindo com grupo.
Acompanhamento dos alunos

•
•
•
•
•
•
•

Esclarecimentos sobre o funcionamento do SIGAA;
Encaminhamento dos alunos aos setores de Registro Acadêmico,
Secretaria, Núcleo Pedagógico, Assistência Social e Direção de Ensino,
Pesquisa e Extensão;
Encaminhamento de alunos que não participavam das aulas síncronas;
Participação na busca ativa de alunos faltantes;
Mediação entre alunos e professores em situações que exigiam intervenção;
Avaliação da necessidade de ajustes de matrícula, validações, etc;
Acompanhamento de alunos intercambistas, aluna com altas habilidades e
outras situações que exigiram atenção individualizada.
Principais dificuldades

•

•

Conciliar as atividades da coordenação com as atividades de ensino, pois
em muitos momentos as demandas da coordenação dificultaram o bom
andamento das atividades docentes. Havia pouco tempo disponível para a
preparação de aulas e retorno de avaliações dos alunos;
O ajuste de matrículas gerou uma demanda excepcionalmente superior de
trabalho devido à pandemia, com unidades curriculares que ficaram
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•

suspensas e foram substituídas por outras. Cito, por exemplo, que o status
provisório de reprovado em turmas inteiras nas UCs suspensas resultou em
vários casos de retenção do aluno no módulo que precisaram ser corrigidos
individualmente exigindo grande sinergia com o Registro e Secretaria
Acadêmica. Além disso, a matrícula dos alunos nas unidades curriculares
alteradas (PPC novo) precisou ser realizada individualmente;
Impotência diante de situações de exclusão social e digital dos discentes
sem poder oferecer uma solução razoável para muitos problemas práticos
dos alunos.
O exercício da coordenação no contexto de pandemia ofereceu muitos

desafios que vão além daqueles inerentes ao cargo. O primeiro ano de coordenação
proporcionou melhor conhecer a realidade dos nossos alunos, as demandas da
Direção e de diversos setores acadêmicos que viabilizam o funcionamento da
instituição. A experiência na coordenação representa uma etapa de crescimento e
aprendizagem na carreira docente.
Coordenadoria do Curso Técnico Subsequente em Enfermagem
A professora Joanara Rozane da Fontoura Winters assumiu a coordenação
do curso técnico subsequente em enfermagem no mês de março de 2020. Antes
dela a professora Débora Rinaldi Nogueira respondia pela coordenação.
No início do ano de 2020 a coordenação do curso realizou o planejamento
das atividades como de costume, entretanto, a chegada da pandemia e o isolamento
social com o indicativo de trabalho remoto fez com que todas as atividades
precisassem ser reprogramadas.
Foi então criada uma comissão para discussão das ANPs no curso, a partir
desse trabalho os professores e a coordenação se capacitaram e se empenharam
para conseguir utilizar as TICs como meio metodológico possível para realização de
aulas por meio de ANPs.
Foram realizadas uma série de reuniões com estudantes e regentes de
turma, com a Direção do câmpus, Coordenadoria Pedagógica, Registro Acadêmico
e Reitoria. No decorrer do ano de 2020 foram realizadas 28 reuniões da
coordenação de Enfermagem, 08 com estudantes e 09 da coordenação de área,
sempre com o intuito de minimizar os impactos do isolamento social e dar
continuidade às ANPs.
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As reuniões com os estudantes, desde o início do período de isolamento
social, foram realizadas com o objetivo de mantê-los informados e atualizados sobre
as deliberações institucionais (CONSUP, Reitoria, Direção, coordenação). Além
disso, os estudantes que necessitavam de acompanhamento, ou qualquer tipo de
apoio pedagógico, sempre tiveram canal aberto com a coordenação e os
encaminhamentos sempre foram de acordo com a Coordenadoria Pedagógica.
Com a necessidade de continuação das atividades pedagógicas, mesmo
com as práticas impossibilitadas, foi reorganizado o PPC do curso para que as
atividades

acadêmicas

não

fossem

suspensas.

Assim, algumas unidades

curriculares de fases posteriores puderam ser antecipadas, minimizando o impacto
no prazo de conclusão do curso.
Em relação à pesquisa, houve a implantação do grupo de pesquisa LAPEBE
(Laboratório de Pesquisa Baseada em Evidências). A partir dessa criação houve a
possibilidade de realizar várias lives com o intuito de divulgar informações sobre a
pandemia, saúde e isolamento social, de forma conjunta com o Câmpus
Florianópolis, Secretaria Municipal de Saúde e UFSC.
Também foi possível a realização de alguns eventos organizados pelos
professores do curso, como a Semana de Enfermagem, no dia 20 de maio, e
atividades relacionadas ao Setembro Amarelo.
Outra ação da coordenação do curso foi a utilização das mídias sociais para
divulgar o curso e também informações sobre a pandemia e saúde.
Os docentes e os alunos se reinventaram e a disciplina de Educação em
Saúde foi realizada de forma virtual com a produção de vídeos referentes à
pandemia e o isolamento social, sendo o material postado nas redes sociais. Houve
ainda a participação em eventos digitais e artigos publicados.
Também foi possível estabelecer novas parcerias com instituições como a
UFSC e o Hemosc, além da continuidade das parcerias com hospitais e Secretaria
Municipal de Saúde para que no ano de 2021 fosse possível dar continuidade aos
estágios e às aulas de laboratório.
As principais dificuldades encontradas pela coordenação do curso foram as
aulas em ANPs, a suspensão dos estágios e laboratórios, a falta de capacitação dos
professores, pelo IFSC, no início da pandemia, a dificuldade com os alunos na
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adesão, compreensão e participação das ANPs, e a não conclusão do curso para os
alunos da última fase.
De um modo geral, o ano de 2020 foi atípico e adverso, cheio de desafios,
entretanto a coordenação do Curso Técnico Subsequente em Enfermagem
conseguiu superar as dificuldades e se reinventou, proporcionando educação de
qualidade para os alunos mesmo em momentos difíceis.

Coordenadoria do Curso Técnico Concomitante em Teatro
O Curso Técnico Concomitante em Teatro iniciou sua primeira turma em
2020.1, e desde então vem sendo coordenado pela professora Luciana Cesconetto
Fernandes da Silva.
Entre as constantes reuniões realizadas com diferentes membros da
comunidades, destaca-se:
Reunião com professores
Durante o ano foram feitas uma série de reuniões com os professores do
curso, as quais passaram a ser realizadas de modo on-line desde que o IFSC
adotou o distanciamento social. Também foi realizada reunião com a participação
dos professores Sérgio Cerutti e Sérgio Sell para discussão da possibilidade de
atuação no curso assumindo a unidade curricular de Teatro, Política e Sociedade.
Reuniões com alunos
Foram realizadas duas reuniões on-line com os estudantes do curso durante
o período de distanciamento social.
Reuniões com a Direção do câmpus
Foram realizadas reuniões com a Direção do câmpus para tratar de
convênio do IFSC com a Secretaria da Cultura e Turismo de Joinville e, na
impossibilidade de concretização desta, para tratar da cooperação do Câmpus Itajaí,
a fim de suprir uma deficiência de docentes da área.
Em algumas destas reuniões envolvendo a gestão do câmpus também
participaram professores e Coordenadoria Pedagógica, além de representante de
estudantes.
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Outras reuniões que ocorreram regularmente foram as do Conselho de
Gestão do câmpus e de coordenadores de curso, tratando de questões de gestão do
câmpus como um todo.
Quanto às ações desenvolvidas pela coordenação, ainda durante o período
presencial foi organizada a Aula Inaugural do Curso, a qual contou com a
participação do professor, ator e diretor teatral André Francisco no dia 12 de
fevereiro.
Outra ação importante que precisou ser tomada desde o início do curso foi a
busca por professor para as unidades curriculares de História do Teatro e Teatro,
Política e Sociedade. Foram feitas reuniões com oprofessor Amarildo de Almeida, da
Casa da Cultura, com o Gerente da Casa da Cultura e com Direção da Fundação de
Cultura, reuniões com o Diretor Geral do câmpus, além de telefonemas para
buscarmos resolver a liberação do professor para que atuasse conosco. Diante da
impossibilidade de contarmos com o referido professor naquele momento, fizemos
contato com a professora Aline Guerios do Câmpus Itajaí que se dispôs a colaborar
e esteve conosco até meados de 2020.
No fim de 2020 buscou-se apoio de outros professores de Teatro do IFSC
para sondar a possibilidade de assumirem unidades curriculares do curso. Diante da
resposta negativa, a professora Maria Giselle Peres (IFC), que esteve conosco na
construção do PPC do curso, e o professor Sérgio Cerutti também foram contatados.
Em última reunião realizada, já em 2021, incluindo o professor Sérgio Sell, foi
possível resolver a questão momentaneamente.
A divisão das aulas práticas em duas turmas dificultou a atuação durante o
período de ANPs, pois uma turma era numerosa e a outra pequena, o que
impossibilitava um bom trabalho utilizando fóruns. Por conta disso, foi solicitado ao
Registro Acadêmico a criação de uma turma única, o que qualificou a participação
nos fóruns.
Abaixo são listadas demais atividades realizadas:

•
•

Durante o período de matrículas foi realizado contato telefônico com os
candidatos chamados.
Conversas via WhatsApp no grupo de professores do curso para
acompanhar o andamento das ANPs, suspensão das aulas, necessidade de
criarmos atividades extracurriculares em 2020.2, possível reestruturação do
PPC do curso e possível retomada das aulas com ANPs.
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•

•
•
•
•
•
•

Conversas via WhatsApp no grupo de alunos e professores do curso para
verificar o andamento das ANP, divulgar informações, marcar reuniões, fazer
esclarecimentos, sondagens, perceber como estão os alunos (saúde física e
emocional);
Conversas via WhatsApp no grupo de coordenadores, com a Direção do
câmpus, para informar o andamento das ANPs no curso;
Correspondências (e-mail): Respostas a e-mails de pessoas interessadas
em fazer o curso, dentre outras comunicações;
Solicitação de suspensão das aulas do curso (via e-mail, ao diretor-geral do
câmpus). Acompanhamento e defesa da solicitação na reunião do Colegiado
do Câmpus;
Preenchimento de planilhas criadas pela Direção do câmpus para o
acompanhamento dos cursos;
Resolução de problemas que surgiram com a suspensão das aulas: os
alunos precisavam estar matriculados em 2020.2, então uma atividade
extracurricular foi criada;
Capacitação, sob a orientação da técnica Daniela Vianna, sobre abertura de
turmas no SIGAA.
Como dificuldades encontradas no período de 2020, destaque para a saída

da professora Maria Gisele, que estava em colaboração técnica no IFSC e retornou
ao seu órgão de origem - IFC, o que levou à indisponibilidade de docentes para as
unidades curriculares de História do Teatro e Teatro, Política e Sociedade.
Com a necessidade de trabalho com as ANPs, foi bastante complexo
equacionar a realização das aulas que são em sua maioria práticas e que, de acordo
com o projeto do curso, devem estar intimamente implicadas com as aulas teóricas.
Coordenadoria do Curso Superior de Tecnologia Em Gestão Hospitalar17
No primeiro semestre de 2021 a coordenação coordenação do curso
Superior de Tecnologia em Gestão Hospitalar foi exercida pela professora Caroline
Orlandi Brilinger. Em outubro de 2020, a coordenação passou a ser exercida pelo
professor Marcos Aurélio Schwede.
Durante o primeiro semestre letivo, ainda sob coordenação da professora
Caroline, as principais atividades desenvolvidas foram:

17

O texto referente a esta coordenação é dividido em duas partes, considerando a mudança de
coordenação em outubro de 2020.
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Acompanhamento das Matrículas dos Discentes
Foi realizado o acompanhamento do número de alunos ativos no curso, o
qual variou de 180 para 175, do início para o final do semestre, e do número de
alunos que não realizaram matrícula no período estabelecido pelo calendário
acadêmico, 50.
Em conjunto com o Registro Acadêmico, a coordenação do curso solicitou o
cancelamento de 12 matrículas por desistência (art. 153, inciso III do RDP). Sendo
que, por solicitação da coordenação, não houve cancelamento de alunos
ingressantes. Foram deferidos 15 pedidos de trancamento do curso e um de
cancelamento.
Acompanhamento das unidades curriculares
As 35 unidades curriculares (UCs) do curso foram oferecidas em
regularidade com o calendário acadêmico do Campus Joinville. O semestre letivo
iniciou no dia 10/02/20 para as UCs da 2a a 6a fase, enquanto o primeiro dia letivo
da 1a fase foi 17/02/20. Em 16/03/20, devido à pandemia de Covid-19, foram
suspensas as atividades presenciais e iniciadas as atividades não presenciais
(ANPs). Em 08/07/20, todas as UCs concluíram seus conteúdos e carga horária. No
período de 10/08 a 25/09/20, foram realizadas atividades de recuperação com os
alunos com dificuldade de participar das ANPs. O conselho de classe foi realizado
no dia 28/09/20.
Além das UCs obrigatórias, foi ofertada a UC optativa Libras, em parceria
com o prof. Saulo Zulmar Vieira, do Campus Florianópolis Continente. Esta oferta já
estava prevista para ocorrer na modalidade à distância (EAD). Foram destinadas
cinco vagas para os alunos de Gestão Hospitalar.
Para o semestre 2020-2, ficou acordado com o Núcleo Docente Estruturante
(NDE) que não haverá a oferta da UC optativa Libras para os alunos de Gestão
Hospitalar, pois houve baixa procura e alta desistência dos estudantes no semestre
vigente e em semestre anterior. Em adição, favoreceria o curso de bacharelado em
Enfermagem, o qual tinha necessidade de ampliação da oferta de vagas em 2020-2.
O acompanhamento da publicação dos planos de ensino no prazo
estabelecido pelo DEPE foi realizado em fevereiro, sendo que 80% das UCs
estavam com os planos devidamente publicados, inclusive com o arquivo em PDF.
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Os professores das UCs cujo plano de ensino não estava visível foram informados e
a correção solicitada. Também foi reforçada a orientação do registro das ANPs no
plano de ensino e no diário de classe na medida em que eram divulgadas
orientações dos órgãos superiores.
De acordo com a Instrução Normativa no 20, de 01 de setembro de 2020,
que flexibiliza regras e procedimentos relativos à matrícula e estabelece orientações
para a virada de semestre no Sigaa no ano letivo 2020, em função de mudanças no
contexto acadêmico do IFSC decorrentes da pandemia Covid-19, não houve
reprovação por conceito ou falta. Na sequência ações realizadas por esta
coordenação.
Acompanhamento dos discentes aptos à realização do TCC
Os seis alunos em orientação de projeto de pesquisa (TCC I), conseguiram
realizar a qualificação do projeto até o mês de setembro. Estando aptos a cursar
Projeto de Pesquisa II (PPE2 II) e TCC II.
Foram realizadas duas bancas de defesa de TCC, no mês de fevereiro, nas
quais estavam envolvidos 03 alunos que não participaram do edital de distribuição
de orientadores 2020-1, pois eram alunos orientados por professores que não
estariam atuando no curso nesse semestre e os trabalhos foram finalizados no final
de 2019.
No mês de abril, devido a impossibilidade de realização de trabalhos de
campo causada pela pandemia de COVID-19, foi dada aos alunos de PPE II e TCC
II a possibilidade de alteração dos procedimentos metodológicas das pesquisas,
visando a realização de pesquisas bibliográficas ou documentais em fontes on-line.
Na ocasião, não houve adesão dos alunos com trabalhos impactados pelas medidas
de isolamento social. No mês de agosto, a possibilidade foi reapresentada aos
alunos, bem como foi sugerida a realização de trabalhos de dupla. Alguns alunos
aderiram à sugestão, modificando os procedimentos metodológicos para pesquisa
bibliográfica e/ou formando duplas. Por fim, dos 26 alunos que participaram do edital
de distribuição de orientadores pleiteando orientação de TCC, 13 realizaram a
defesa do TCC em 11 bancas. Dos 13 que não conseguiram finalizar o TCC, 10
estavam com o trabalho em andamento e três estavam com as pesquisas paradas.
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Acompanhamento dos alunos aptos à formatura
Ao longo do semestre foi realizado o acompanhamento de cerca de 30
alunos com possibilidade de formatura, por meio do levantamento do cumprimento
dos requisitos: unidades curriculares, TCC, estágio e Enade. Foram realizados
diversos contatos com alunos (para alertar sobre os requisitos faltantes e prazos),
com o Registro Acadêmico (para a atualização do histórico escolar), e com a
Comissão de Formatura (para atualização do rol de alunos aptos à formatura).
A cerimônia de colação de grau da Turma 2019-2, prevista para 04/04/20, foi
cancelada devido pandemia COVID-19 e reagendada para o dia 24/09/20, às 19h,
por meio de videoconferência. Participaram da colação 22 alunas concluintes
Acompanhamento dos projetos de pesquisa e extensão
O curso possuía três projetos cadastrados em editais internos, conforme
segue:

•

PIJLE1480-2019 Perfil e percepções dos Conselhos Locais de Saúde do
município de Joinville/SC, professores envolvidos: Andrea Heidemann e
Caroline Orlandi Brilinger, situação em setembro de 2020: em andamento;

•

PIJLE1558-2020 Tendência empreendedora e competência de comunicação
interpessoal de estudantes de gestão hospitalar, professores envolvidos:
Fernando Soares da Rocha Jr, Jorge Cunha, Marcelo Rodrigo Pezzi, Andrea
Heidemann e Caroline Orlandi Brilinger. Pesquisa multicêntrica: parceria
com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Situação em setembro
de 2020: Parado devido à pandemia da COVID-19;

•

PJ055-2020 Implantação do Planejamento Estratégico na Maternidade
Darcy Vargas, professores envolvidos: Jorge Cunha, Marcelo Rodrigo Pezzi
e Caroline Orlandi Brilinger. Situação em setembro de 2020: verificando a
possibilidade de continuar as atividades de forma on-line.
Acompanhamento dos discentes em situação especial
Uma

aluna

requisitou

exercício

domiciliar,

por

motivo

de licença

maternidade, o qual foi deferido para o período 28/03/2020 a 26/06/2020. E, uma
aluna protocolou requerimento de justificativa de falta por motivo religioso ou de
consciência, o qual foi deferido. Ambos os casos foram comunicados aos
professores envolvidos.
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Acolhimento aos ingressantes
O acolhimento aos ingressantes foi realizado em dois momentos. O primeiro
no dia 19/02/2020, foi realizado pela coordenação pedagógica e assistência
estudantil, cerca de 23 alunos participaram. A ambientação com a coordenação do
curso foi realizada no dia 21/02/2020, com cerca de 20 alunos participantes.
Prestação de informações à comunidade externa
Foi realizada a atualização de informações do curso no site do IFSC, no
tocante ao corpo docente. Bem como foram respondidos e-mails solicitando
participação em pesquisa científica, informações sobre o curso a interessados e ao
Conselho Regional de Administração (CRA).
Representação do Curso/Campus e reuniões diversas
A coordenação do curso participou de quatro reuniões do Conselho de
Gestão e de 14 reuniões de Coordenadores do Câmpus Joinville. Em adição,
presidiu uma reunião do Colegiado do Curso e cinco reuniões do Núcleo Docente
Estruturante.
Participou e organizou reuniões com coordenadoria pedagógica, setor de
estágios, registro acadêmico, representantes de turma e conselho de classe final.
Ao longo do semestre, foram realizados diversos contatos com alunos que
não participaram ou participaram parcialmente das ANPs. Sendo que, somente na
primeira quinzena de agosto foi realizado o contato com 68 alunos, via telefone,
WhatsApp, Facebook e Instagram na para levantamento dos motivos e informes
sobre as recuperações das ANPs.
Articulação e acompanhamento de atividades extraclasse
No semestre 2020-1, a coordenação do curso apoiou a realização dos
seguintes eventos:

•
•

Evento Dia da Mulher, com organização das professoras Andrea Amaral e
Andrea Heidemann, previsto para o dia 17/03/2020, porém foi suspenso
devido a pandemia da COVID-19;
Roda de Conversa “A pandemia e o SUS: Desafios para gestores
hospitalares”, organizado pelas professoras Andrea Amaral e Andrea
Heidemann. Realizada no dia 18/05/2020 às 19 horas pela plataforma
Google Meet;
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•

Palestra: Epidemiologia, tecnologia e medicina em tempos de COVID-19,
organizado pelo professor José Tavares de Borba, teve como palestrante o
senhor Ademar José de Oliveira Paes Júnior (Presidente da Associação
Catarinense de Medicina), aconteceu no dia 28/05/2020 às 20 horas, pela
plataforma Google Meet.
Publicação de produções de discentes em eventos
Foram realizadas seis publicações, sendo 3 (três) no 5º Congresso

Paranaense de Saúde Pública/ Coletiva e 3 (três) no Congresso Nacional de Serviço
Social e Saúde - CONASS.
Acompanhamento de requerimentos publicados na secretaria acadêmica
Até o dia 18/09/2020, foram protocolados na secretaria acadêmica 188
requerimentos destinados à coordenação do curso de gestão hospitalar. Foi
constituída uma banca de reconhecimento de saberes e competências e não houve
solicitação de revisão de avaliação.
Acompanhamento dos estágios
Um total de 22 alunos realizaram estágio no semestre 2020-1, sendo 04
obrigatórios e 18 não-obrigatórios. Com o início da pandemia e as restrições de
circulação, impostas pelos decretos estaduais e municipais, além da suspensão de
atividades no IFSC, a presença de estagiários em algumas organizações de saúde
foi suspensa. Nos meses de abril e maio houve retomada gradual das atividades
para os estagiários que já possuíam estágios vigentes. Apenas dois novos estágios
não-obrigatórios foram autorizados no mês de junho, apesar de ter havido outras
solicitações. Isto porque, a retomada dos estágios suscitou uma série de discussões
sobre a segurança de estudantes e professores, tanto no ponto de vista sanitário
quanto jurídico. Desta forma os professores de Gestão Hospitalar decidiram pela
não autorização de novos estágios obrigatórios e não obrigatórios no âmbito do
curso.
Principais dificuldades
Durante o período de atividades presenciais, as principais dificuldades foram
o grande número de alunos que não realizaram matrícula no prazo estabelecido pelo
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calendário acadêmico, gerando a necessidade de análise que um grande número de
requerimentos.
No período de ANPs, a análise dos requerimentos, em geral, também foi
impactada pela necessidade de criação do requerimento on-line e redesenho de
fluxos, tais como o de validação das atividades complementares.
No período pandêmico, as dificuldades foram muitas e de diversas ordens,
resultando em profundo desgaste emocional.
Primeiro, a adequação do ambiente e da rotina doméstica às novas
demandas de trabalho. Para atender o volume de trabalho foi necessário invadir
horários outrora de descanso. Bem como, as necessidades familiares invadiam o
horário de trabalho. Essas condições acabaram interferindo na concentração e na
capacidade produtiva.
Segundo, a dificuldade de se comunicar com alunos, seja por falta de
recursos, por falta de atualização cadastral ou por falta de comprometimento
acadêmico, e a constante busca em fazê-lo.
Terceiro: ser diuturnamente questionados sobre uma série de pontos sobre
as ANPs, das quais não tinha resposta, dadas as indefinições no cenário da
pandemia e, principalmente, pela a morosidade dos órgãos máximos do IFSC na
elaboração de instruções normativas.
Em outubro de 2020 houve troca de coordenação do curso, e a partir de
então o professor Marcos Aurélio Schwede passou a responder pelo curso.
No período de 02 de outubro de 2020 a 12 de março de 2021, período que
abrange em grande parte o segundo período letivo de 2020, foram realizadas 07
(sete) reuniões pelos docentes do Curso Superior de Tecnologia em Gestão
Hospitalar, envolvendo a discussão de demandas diversas do curso, tais como, a
discussão e a decisão de não autorizar a realização de estágios obrigatórios e não
obrigatórios pelos estudantes, em decorrência dos riscos inerentes à pandemia
gerada pela COVID-19; informes diversos e discussões de questões provenientes
da Direção do IFSC Joinville; a realização de conselhos de classe; e a discussão da
minuta que prevê a regulamentação da Portaria 983/MEC, de 18 de novembro de
2020.
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Neste período, em decorrência dos desafios gerados pela pandemia por que
passa toda a sociedade, e também das peculiaridades de atuação do próprio
coordenador, foi priorizado o atendimento das demandas dos estudantes e dos
docentes, da forma mais efetiva e solícita possível, visando enfrentar e contornar da
melhor forma possível esse contexto. Desta forma, não foram desenvolvidos novos
projetos pela coordenação do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Hospitalar,
que poderiam incorrer em demandas adicionais de esforço e de tempo.
Acompanhamento dos estudantes
No referido período, a coordenação do curso reforçou junto aos docentes e
também junto aos discentes, a importância da manutenção de um vínculo entre
ambos, devendo ser realizado da maneira mais estreita possível. Reforçou-se, por
exemplo, ser imprescindível a realização de aulas síncronas pelos docentes do
curso, visando manter um vínculo próximo e uma sinergia com os estudantes, para a
adequada condução das unidades curriculares e para que houvesse o melhor
resultado possível no processo de ensino e de aprendizagem. Da mesma forma,
reforçou-se a necessidade dos estudantes manterem contato com o professor,
buscando a resolução de dúvidas, pedindo auxílio, etc.
Neste período também houve intenso contato de discentes com o
coordenador do curso, visando a resolução de dúvidas e o encaminhamento de
demandas diversas. Da mesma forma, ficou acordado junto ao núcleo pedagógico
do IFSC, que esse setor da instituição faria contato adicional e ofereceria apoio a
pelo menos 50 discentes, por motivos diversos, tais como, dificuldade de
acompanhamento das atividades do curso, dificuldade de aprendizagem, situações
de vulnerabilidade social, dentre outros desafios verificados.
Principais desafios identificados no período
Em relação aos principais desafios verificados por esta coordenação,
destacam-se os seguintes:
Todas as qualificações ofertadas em período recente para o corpo docente
do IFSC têm sido de caráter extremamente instrumental, sendo deixadas de lado
completamente, formações que impliquem a compreensão da realidade social e dos
desafios educacionais neste contexto; o compromisso político necessário à atuação
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docente; e a necessária compreensão dos docentes de que a educação deve ser
um importante instrumento de transformação social. A partir deste motivo, dentre
outros, verifica-se que muitas vezes os professores atuam em uma perspectiva de
reprodução da realidade social e também, de não compreensão da realidade
vivenciada pelos estudantes e de não acolhimento de suas demandas, dentre outros
aspectos. Trata-se de questões que chegam até a coordenação provenientes de
reclamações dos estudantes; de demandas identificadas pelo núcleo pedagógico da
instituição; e também, decorrentes da própria percepção do coordenador do curso.
Verifica-se haver um desgaste psíquico bastante significativo entre os
docentes em decorrência da realidade da pandemia e a necessidade de ministrar
aulas exclusivamente de forma não presencial. Tem-se verificado inúmeras queixas
do corpo docente sobre esta questão.
Verifica-se ser um desafio tornar a pesquisa e a extensão uma prática
presente de forma intensa e corriqueira junto ao corpo docente. Verifica-se tanto ser
um desafio decorrente da falta de cultura em relação à realização dessas atividades,
quanto, da falta de um incentivo e de uma condução e direcionamento mais efetivo
por parte da instituição. Junta-se a esta questão, o desafio relacionado à
necessidade da atuação docente estar imbuída de um compromisso político quanto
à educação ofertada. Quanto maior o compromisso político inerente à atuação do
docente, maior a busca pela realização da pesquisa e da extensão, e mais do que
isso, à busca por uma pesquisa e uma extensão qualificada, que contribua
efetivamente para a transformação social.
Outro desafio, de caráter mais operacional, é a dificuldade de comunicação
com os estudantes e que acarreta no não aproveitamento do procedimento
operacional de realização das matrículas através do sistema acadêmico SIGAA.
Essa questão gera uma demanda de trabalho significativamente ampliada para o
coordenador do curso e para os servidores do registro acadêmico, necessitando
serem atendidas muitas demandas individuais dos estudantes.
Coordenadoria do Curso Superior de Tecnologia em Mecatrônica Industrial
O professor Rubens Hesse foi o coordenador do Curso Superior de
Tecnologia em Mecatrônica Industrial no decorrer de todo o ano de 2020. Esse curso
encontra-se em processo de extinção. Sendo assim, as atividades basicamente se
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restringem a medidas para que os acadêmicos remanescentes possam concluir as
unidades curriculares pendentes, quer estas sejam ofertadas de forma exclusiva ao
curso ou em parceria com os cursos de Engenharia Mecânica e Engenharia Elétrica.
Neste contexto, uma solicitação frequente por parte dos estudantes do
curso, desde que entrou em processo de extinção, se refere à necessidade de oferta
das unidades curriculares que possuem maior número de pendentes. Assim, para a
construção dos horários para o ano de 2020 realizou-se o contato com os
professores responsáveis pelas unidades curriculares com maior número de
pendentes visando oferecer estas de forma a permitir a matrícula dos estudantes
sem a necessidade de composição de horário em conjunto com os cursos de
Engenharia Elétrica e Engenharia Mecânica.
De maneira mais pontual, abaixo são apresentadas outras das principais
atividades desenvolvidas pela coordenação:

•
•
•
•
•
•
•
•

Colaboração com o Registro Acadêmico buscando disponibilizar a
documentação necessária para os acadêmicos aptos a colarem grau;
Expedição de declarações de conclusão das unidades curriculares para os
alunos concluintes sem débitos, visando comprovação junto às empresas
que atuam;
Busca ativa de estudantes em vias de cancelamento por falta de matrícula;
Orientação aos acadêmicos com matrícula cancelada por abandono quando
de sua solicitação de reingresso;
Aconselhamento de acadêmicos que solicitaram o cancelamento de sua
matrícula de forma espontânea bem como cogitaram a transferência para os
cursos de engenharia oferecidos pelo câmpus Joinville;
Encaminhamento junto à Biblioteca do câmpus dos TCCs defendidos no
período, para o devido registro no banco de dados da biblioteca;
Encaminhamento junto ao Registro Acadêmico das atas de defesa de TCCs
com os respectivos conceitos para completar a documentação necessária
do estudante e torná-lo apto a colação de grau.
Representação da coordenação junto ao processo de colação de grau dos
formandos do curso de Mecatrônica Industrial.
Apesar do período conturbado, em virtude do distanciamento imposto, as

atividades da coordenação junto aos órgãos diretores da instituição transcorreram
normalmente mediante a utilização de ferramentas institucionais apropriadas para
este fim.

Instituto Federal de Santa Catarina – Joinville
Rua: Pavão 1377 | Costa e Silva | Joinville/SC | CEP: 89220-618
Fone: (47) 3431-5601 | www.ifsc.edu.br/joinville

Por outro lado, a falta de contato da coordenação com os estudantes no
próprio ambiente acadêmico do câmpus mostrou-se prejudicial, pois a interação
apenas por meio das TICs não se mostrou tão eficiente quanto o trabalho
presencial.
Coordenadoria do Curso Superior de Engenharia Elétrica
O professor Jeferson Luiz Curzel assumiu a coordenação do curso de
Engenharia Elétrica, ainda em implantação, em março de 2020. Antes disso, o
professor José Flávio Dums respondia pela coordenação.
Desde o início do período de distanciamento social, em março, a
coordenação da Engenharia Elétrica teve alguns desafios para enfrentar, dentre eles
a organização das atividades remotas e orientação dos professores do curso até
que fossem estabelecidas as normas de execução das ANPs, o que ocorreu com a
publicação da Resolução 41/2020 do CEPE/IFSC.
Neste período (de março a julho) foram realizadas reuniões periódicas de
coordenadores pelo DEPE e também reuniões de coordenação de curso com os
professores da Engenharia Elétrica no sentido de orientar os mesmos a utilizarem os
meios digitais conhecidos e disponíveis para a realização das ANPs.
Desde o início, a comunicação desta coordenação com os alunos e
professores estabeleceu-se exclusivamente pelos canais institucionais, tais como
e-mail e Sigaa.
Neste período inicial também foi realizado um levantamento onde foram
identificados e posteriormente contatados os alunos que não estavam tendo
participação ou que não estavam acessando o Sigaa. Foram criadas planilhas de
controle para essa finalidade, cujos dados foram posteriormente utilizados para
alimentar as planilhas utilizadas pelo DEPE e pela Coordenação Pedagógica.
Ressalta-se também a atividade da assistência ao aluno, no sentido de
contatar e auxiliar na solução de problemas de acesso a acompanhamento das
ANPs.
Após a publicação da portaria 544 do MEC, em 16 de junho de 2020, sobre
a substituição de aulas presenciais por aulas em meios digitais, a maioria dos
professores do curso optou por utilizar estratégias baseadas em simuladores para
realizar a parte prática. Porém, assim como ocorreu em outros cursos, alguns
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professores

precisaram

suspender

as

disciplinas no semestre 2020.1 (e

posteriormente no semestre 2020.2), devido às aulas práticas não poderem ser
ministradas no formato ANP ou com a utilização de simuladores como forma de
substituição das práticas em laboratório.
Também houve situações em que os professores tiveram dificuldades de
acesso à internet devido ao local de residência não ter uma rede de dados (tanto
móvel quanto fixa) que pudesse suprir a necessidade de aulas no formato remoto.
Então, diante da impossibilidade de acesso às dependências do IFSC devido à
pandemia, houve a necessidade de suspender algumas unidades curriculares.
Com a publicação da IN 20 em setembro, algumas questões de
aproveitamento dos estudantes e/ou não acompanhamento das atividades foram
definidas, o que propiciou que os estudantes pudessem seguir com o curso, uma
vez que a IN flexibilizou as regras e procedimentos relativos à matrícula e
estabeleceu orientações para a virada de semestre em 2020.
Em 10 de outubro foi realizado o conselho de classe final do semestre
2020.1 onde os professores fizeram suas considerações sobre este período de
pandemia e também os alunos que não tiveram aproveitamento suficiente ou que
não puderam acompanhar as ANPs por algum motivo de acesso ou outras questões
pessoais, tiveram seu status alterado de 'reprovado' para 'não concluído', conforme
disposto na IN 20.
Neste sentido, foram feitas reuniões com os professores para definir a
possibilidade de quebra de alguns pré-requisitos para que os acadêmicos pudessem
continuar com as disciplinas na virada de semestre 2020.1 para 2020.2 de acordo
com a Resolução 41. Porém, no período de matrículas da Engenharia Elétrica para
o semestre 2020/2 ocorreram muitos problemas por conta do sistema de matrícula
que não observou pré-requisitos e também não considerou os choques de horários,
o que gerou muita dúvida e indisposição entre estudantes, professores e a
coordenação de curso.
Isso acarretou um atraso de aproximadamente quatro semanas até a
regularização das matrículas do curso, o que só aconteceu no período de ajuste de
matrículas, na segunda semana de novembro. Após o período de ajustes de
matrículas foram realizadas novamente reuniões com os professores para
orientá-los sobre essas questões, pois a matrícula dos alunos nas turmas com um
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mês de atraso acarretou a necessidade de recuperação de conteúdos para que os
alunos conseguissem acompanhar a turma, o que no formato ANP ficou ainda mais
difícil. Algumas questões precisaram ser intermediadas pela coordenação de curso
para se chegar a uma solução satisfatória para estudantes e professores.
Em 17 de dezembro foi realizado o conselho de classe parcial do semestre
2020.2, onde alguns casos de não acompanhamento das atividades foram relatados
e posteriormente estes alunos foram contatados pela coordenação. Também
chamou-se atenção neste conselho de classe para o fato das matrículas tardias
devido aos problemas já relatados.
Paralelamente às atividades de coordenação junto a professores e alunos,
também ocorreram as reuniões do Conselho de Gestão da instituição, onde
questões pertinentes à gestão do campus e que repercutem nas coordenações
foram discutidas e deliberadas.
A coordenação também encaminhou ofício ao CREA/SC - Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina, para dar continuidade ao
processo de Cadastro Institucional do Curso de Engenharia Elétrica, que havia sido
iniciado pela coordenação anterior e que precisaram ser incluídos os seguintes
documentos: o reconhecimento do curso e a lista atualizada de professores. Os
documentos foram entregues e protocolados para que os formandos pudessem
requerer o registro junto ao CREA.
Também foi colocado em prática pela coordenação durante o semestre
2020.1 o uso do Regimento de TCC elaborado na gestão anterior, que orienta sobre
as normas e procedimentos relativos à elaboração e defesa do TCC. Registra-se
que nos dias 16 e 17 de março de 2021 ocorreram as primeiras defesas de TCC do
curso, iniciado em 2016, e no dia 29 de abril aconteceu a formatura da primeira
turma da Engenharia Elétrica do IFSC Câmpus Joinville.
Coordenadoria do Curso Superior de Engenharia Mecânica
O professor Charles Sóstenes Assunção assumiu a coordenação do curso
de Engenharia Mecânica em março de 2020. Até o início da sua coordenação o
professor Evandro Rodrigo Dário respondia pelo curso.
Como para toda a comunidade acadêmica, a coordenadoria de curso
enfrentou um grande desafio em 2020 devido à pandemia de COVID-19. Assim, na
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busca de garantir o bom andamento das atividades do curso de Bacharelado em
Engenharia Mecânica, uma grande ênfase foi dada à adaptação das atividades de
ensino. Por meio de muitas reuniões com as diversas partes interessadas (Direção,
Coordenadoria Pedagógica, docentes e discentes), todas as unidades curriculares
foram adaptadas e ministradas em sua totalidade, reduzindo os impactos negativos
da impossibilidade das atividades presenciais.
Naturalmente, alguns alunos não conseguiram acompanhar as atividades
não presenciais, mas o apoio e acompanhamento aos diversos discentes, realizados
em conjunto com a Coordenadoria Pedagógica, são destaques importantes das
ações da coordenação de curso. Além das atividades de ensino, é notável a
realização da Semana de Engenharia Mecânica, evento que reuniu virtualmente
profissionais de diversas áreas do mundo do trabalho e da academia e ofereceu um
complemento diferenciado à formação profissional dos discentes participantes.
Finalmente, a continuidade de processos como transferências interna e
externa, validação de unidades curriculares e o apoio aos docentes fizeram com que
o curso de Engenharia Mecânica superasse de forma muito satisfatória as
dificuldades impostas neste período de atividades não presenciais.
Coordenadoria do Curso Superior de Bacharelado em Enfermagem
A professora Betina Barbedo Andrade foi a coordenadora do curso de
Bacharelado em Enfermagem no decorrer de todo o ano de 2020. Este curso
encontra-se em implantação e em 2020 teve a entrada da sua segunda turma.
As atividades do curso no ano de 2020 seguiram de acordo com as
determinações do CONSUP, CEPE e Colegiado do Câmpus, conforme as normas
relativas ao período de distanciamento social. Todas as ações da coordenação que
tiveram impacto sobre a formação discente foram discutidas no Núcleo Docente
Estruturante - NDE do curso e aprovadas em reuniões do Colegiado de Curso.
A agenda de reuniões de curso foi vasta, havendo reuniões periódicas de
NDE, Colegiado de Curso, comissões, docentes, discentes, reuniões pedagógicas,
com a Direção, entre outras. Colocando em números:

•
•
•
•

02 reuniões de Colegiado de Curso por semestre;
04 reuniões docentes por semestre;
10 reuniões de NDE por semestre (são quinzenais e pré agendadas);
02 reuniões com discentes por semestre.
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As ações de coordenação são inúmeras e foram desde o acompanhamento
docente e discente, elaboração de instrumentos e ferramentas de avaliação da
qualidade do ensino durante a pandemia, planejamento e avaliação pedagógica em
conjunto com o setor pedagógico e o NDE, organização de cronogramas e horários
das aulas, propostas de alterações em PPC oriundos da modalidade ANP, até a
promoção de eventos como aula magna, Semana de Enfermagem, entre outros.
A coordenação participou de eventos de formação continuada internos e
externos, seminários e discussões sobre a curricularização da extensão, elaboração
de projetos de pesquisa e extensão, parcerias com a Secretaria Municipal de Saúde
e Hospital Municipal São José.
O acompanhamento dos alunos foi feito diuturnamente a partir da
observação, do relato docente ou de solicitações que chegaram à coordenação.
Esse tipo de acompanhamento é feito principalmente por WhatsApp e e-mail, além
dos mecanismos de conselhos de classe e pré-conselhos. Para que o
acompanhamento

fosse

mais

efetivo,

foram

criadas

ferramentas

para

o

preenchimento dos alunos via Google Form, que foram analisadas e discutidas em
reuniões docentes e pedagógicas.
Periodicamente a coordenação do curso se reuniu com os representantes
de turma, via plataforma Google Meet, para a discussão de pautas trazidas por
ambos. Dentre as principais definições, a alteração do PPC e as adaptações de UCs
para as ANPs foram as mais frequentes. Além da normatização para a comunicação
entre docentes e discentes no dia a dia, estabelecimento de critérios avaliativos que
priorizassem a formação processual, bem como o acompanhamento de alunos em
horário de trabalho durante as aulas síncronas.
As maiores dificuldades são concernentes ao ensino via ANP e os
problemas decorrentes da pandemia. Outra dificuldade foi o acúmulo de reuniões
com carga horária muito extensa, o repasse de atividades para a coordenadora que
às vezes extrapolavam suas competências, a demanda excessiva de trabalho se
acumulando em função das mudanças que ocorreram pelo formato ANP. Outra
dificuldade foi a falta de conversas diretas com servidores para o esclarecimento de
dúvidas, por exemplo, ficando muitas vezes difícil o entendimento via e-mail.
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Por fim, destaca-se ainda as dificuldades relacionadas aos projetos de
pesquisa e extensão, que tiveram que ser adaptados para o momento de
distanciamento social, dentro das possibilidades.
Cabe ressaltar o apoio e a disponibilidade da Direção de Ensino, Pesquisa e
Extensão que tem procurado nos assistir em todas as dificuldades, bem como o
repasse de orientações via reuniões e a integração entre profissionais dos diversos
setores.
Outro ponto positivo é o apoio dos docentes à coordenação e o trabalho
incansável do NDE e Colegiado de Curso. Há que se destacar ainda a excelente
relação com os alunos que têm sido extremamente parceiros da coordenação
sempre que solicitados.
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8.

DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS ESTUDANTIS - DAE

Conforme artigo 26 do Regimento Interno do Câmpus Joinville o
Departamento de Assuntos Estudantis é o órgão que planeja a execução e avalia as
políticas de apoio ao educando, homologadas pelo CONSUP, pelo CEPE e
Colegiado do Câmpus, a partir de orientações do Diretor-Geral do Câmpus e em
consonância com as diretrizes emanadas do MEC, promovendo ações que
garantam a articulação entre o ensino, a pesquisa e a extensão. Este departamento
está vinculado à Diretoria de Ensino, Pesquisa e Extensão do Câmpus.
O professor Geraldo Sales dos Reis passou a responder pelo DAE,
definitivamente, em fevereiro de 2020. Antes disso, a titular era a servidora Luciana
Maciel.
Estão vinculadas diretamente ao Departamento de Assuntos Estudantis a
Coordenadoria de Registro Acadêmico e a Coordenadoria Pedagógica. Além
dessas, respondem diretamente para a Chefia do Departamento os seguintes
setores: Biblioteca, Secretaria Acadêmica, Estágio e técnicos de laboratório. Na
sequência serão relatadas as principais atividades realizadas no decorrer do ano de
2020 pelas equipes destas coordenadorias e setores.

Coordenadoria Pedagógica
A equipe da Coordenadoria Pedagógica contou durante o ano de 2020 com
os seguintes servidores, além do coordenador Rafael Seiz Paim:
Alexsandra Joelma Dal Pizzol Coelho Zanin – Pedagoga (solicitou vacância
em 2020)
Elaine Raquel Vavassori – Assistente de alunos
Fábio Alexandre P. L. da Silva Gomes – Técnico em assuntos educacionais
Fernanda Greschechen – Pedagoga
Grasiela Lúcia de Pinho – Assistente social.
Maríndia Anversa Viera – Assistente de alunos
Neli de Lemos – Pedagoga

Instituto Federal de Santa Catarina – Joinville
Rua: Pavão 1377 | Costa e Silva | Joinville/SC | CEP: 89220-618
Fone: (47) 3431-5601 | www.ifsc.edu.br/joinville

Person Francisco Schlickmann – Técnico em assuntos educacionais
Silvana Meira Duarte Pinto – Assistente social
Atendimentos realizados pela Coordenadoria Pedagógica
Os atendimentos realizados na Coordenadoria Pedagógica são registrados
em planilha própria, a partir da qual é possível verificar os principais tipos de
ocorrências e ações realizadas. Na Figura 12 é possível observar que a maior parte
das ações de 2020 foram decorrentes de demandas de docentes, seguidas
daquelas que surgem a partir dos conselhos de classe.

Figura 12: Tipos de ocorrências registradas na Coordenadoria Pedagógica em 2020.
Registros acessados em dezembro de 2020.

Em relação à distribuição de atendimentos durante o ano, verifica-se que foi
significativamente maior no primeiro semestre (Figura 13).

Figura 13: Número de atendimentos realizados pela Coordenadoria Pedagógica no primeiro
e segundo semestres de 2020. Registros acessados em dezembro de 2020.
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De maneira coerente com o número de estudantes do câmpus, verifica-se na
Figura 14 que a maior parte dos atendimentos foram realizados com os estudantes
dos cursos técnicos de Eletroeletrônica e Mecânica, entre os quais estão os
estudantes dos cursos integrados. Entre os cursos superiores, o curso com maior
número de atendimentos foi o de Gestão Hospitalar, seguido pelo de Engenharia
Mecânica.
Quanto ao turno de estudo, a distribuição dos atendimentos é semelhante,
sendo um pouco inferior no vespertino.

Figura 14: Número de atendimentos realizados pela Coordenadoria Pedagógica no ano de
2020 divididos por curso e turno de estudo. Registros acessados em dezembro de 2020.

Ações da Assistência Estudantil
Ainda referenciando os trabalhos realizados por membros da equipe da
Coordenadoria Pedagógica, abaixo estão relacionadas as principais ações
realizadas para assistência estudantil:

•
•
•
•
•
•
•

Programa de Atendimento ao Estudante em Vulnerabilidade Social - PAEVS;
Criação de ambientes virtuais de interação e repositório de conteúdos;
Criação de pasta no Google Drive para armazenagem de textos para leitura;
Criação de conta no Instagram para informações da assistência estudantil e
editais vigentes: @servicosocial.joinville;
Contato com os alunos por WhatsApp, e-mail, rede social e reuniões via
Google Meet;
Aplicativo WhatsApp: atendimentos a alunos de forma individual;
E-mails institucionais: Utilizado principalmente para a retirada de dúvidas,
divulgação de editais, orientação social, etc.
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Ambientações realizadas
Foram realizadas 04 ambientações com estudantes ingressantes durante o
ano de 2020, nas seguintes datas:

•
•
•
•

Reunião com discentes: 15/10/2020
Reunião com discentes: 19/10/2020
Reunião com pais e discentes: 21/10/2020
Reunião com os discentes: 22/10/020
Encontros semanais para atendimento discente
Em novembro de 2020 foi dado início aos encontros semanais para

atendimento aos estudantes, ficando as assistentes sociais disponíveis para orientar
e esclarecer dúvidas relacionadas à assistência estudantil. Ao todo foram 03
encontros realizados.
Atendimentos individuais

•
•
•
•

Meio de comunicação: sala virtual Google meet;
Forma de registro: parecer social salvo em pasta no Drive;
Atendimentos realizados: 5 atendimentos;
Motivos: auxílio emergencial; orientação social; vulnerabilidade social.
Levantamento dos auxílios estudantis no PROGPAEVS em 2020

•
•
•
•
•
•

70 alunos cadastrados no auxílio permanência;
23 alunos cadastrados no Auxílio Compulsório, sendo que não é feita
inclusão de novos cadastros desde 2019 em decorrência da suspensão do
edital em 02/2020;
Auxílio Emergencial: 4 alunos cadastrados;
Auxílio Internet: 30 alunos cadastrados;
Auxílio Moradia: 8 alunos cadastrados;
Projeto Alunos Conectados: 19 alunos cadastrados.
Pesquisa social e relatório
Em meados de junho e início de julho de 2020, alguns servidores do IFSC

Câmpus Joinville decidiram tecer um projeto de pesquisa para compreender a
situação socioeconômica dos discentes no período de distanciamento social.
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Dessa pesquisa originou-se o relatório social que teve como finalidade
apresentar o resultado do estudo desenvolvido junto aos estudantes do IFSC do
Câmpus Joinville. Teve como principal objetivo: compreender a realidade social e
econômica dos estudantes durante o período de distanciamento social para
elaboração de um perfil socioeconômico que servisse de fundamentação para a
formulação e proposição de estratégias norteadoras de elaboração de projetos
futuros e novas pesquisas que auxiliassem na qualificação do atendimento a esse
público.
As atividades relacionadas foram:

•
•
•
•

Realizada pesquisa social por meio de questionário Limesurvey com os
discentes;
Levantamento dos dados obtidos e leitura dos gráficos;
Estudo teórico para fundamentação do relatório;
Construção do Relatório Social.
Esta atividade foi desenvolvida pela seguinte equipe técnica: Silvana Duarte

Pinto; Grasiela Lucia de Pinho; Neli de Lemos e Rodrigo Speckhahn Soares da Silva
Acompanhamento do PNAE

•
•
•

Levantamento inicial para identificar alunos em situação de vulnerabilidade
social, via Limesurvey.
Organização das planilhas do PNAE por meio de cadastros no Drive e
ligações para atendimento da demanda
74 estudantes foram cadastrados para recebimento de cestas básicas.
Resumo das entregas de alimentos - PNAE
Em fevereiro e parte de março a entrega dos alimentos do PNAE aconteceu

normalmente no câmpus, totalizando cerca de 400kg de bolachas caseiras
adquiridas por meio de chamada pública realizada ainda em 2019.
Já no período não presencial, para que fosse consumido nas próprias
residências, foram distribuídos 816kg das mesmas bolachas provenientes da
agricultura familiar, da seguinte forma:

•
•
•

70kg em junho
320kg em novembro
426kg em dezembro
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Figura 15: Registros dos pacotes organizados para distribuição das bolachas durante o
período de distanciamento social aos estudantes cadastrados.

Durante o segundo semestre de 2020 foram adquiridas 599 Cestas Básicas,
por meio de processo de dispensa de licitação, com recursos do Programa Nacional
de Alimentação Escolar (PNAE) e da Assistência Estudantil (Fonte 2994), sendo que
cada cesta teve a seguinte composição: açúcar refinado (2kg), arroz parboilizado
(2kg), farinha de mandioca (1kg), farinha de milho (1kg), farinha de trigo (1kg), feijão
preto (1kg), sal refinado (1kg), biscoito industrializado (400g), refresco em pó (2
unidades), óleo de soja (900ml), sardinha em lata (1 unidade), café (500g), doce de
fruta (400g) e macarrão (500g). No total, foram adquiridos aproximadamente 7,49
toneladas de alimentos para entrega aos estudantes que registraram interesse em
receber o benefício.
A Lei nº 13.987, de 7 de abril de 2020, alterou a Lei nº 11.947 para autorizar,
em caráter excepcional, a distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com
recursos do PNAE aos estudantes das escolas públicas de educação básica,
enquanto durar o período de suspensão das aulas em razão de situação de
emergência ou calamidade pública, resultante da pandemia do coronavírus.
No Câmpus Joinville a distribuição das cestas básicas aos estudantes
aconteceu da seguinte forma18:

18

Tendo em vista que trata-se de recurso e aquisição do ano de 2020, são listadas também as
entregas realizadas já no ano de 2021.
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•
•
•
•
•

150 cestas em 23/12/2020, sendo 2 cestas por estudante.
152 cestas em 28/01/2021, sendo 2 cestas por estudante.
152 cestas em 25/02/2021, sendo 2 cestas por estudante.
73 cestas em 25/03/2021, sendo 1 cesta por estudante.
68 cestas em 29/04/2021, sendo 1 cesta por estudante.

Figura 16: Registros das cestas básicas adquiridas e entregues aos estudantes
cadastrados.

Coordenadoria

de

Registro

Acadêmico

e

Setor

da

Secretaria

Acadêmica
O servidor Rogério Ferreira Fragoso responde pela Coordenadoria de
Registro Acadêmico desde março de 2020. Até então, a servidora Daniela Cristina
Viana era a responsável pelo setor.
As ações apresentadas a seguir resumem os trabalhos realizados pela
Coordenação do Registro Acadêmico em parceria com o Setor da Secretaria
Acadêmica, que teve em 2020 a equipe formada, além do coordenador já citado,
pelos seguintes servidores:
Cristina Gonçalves Cherici Ceccato – Assistente em Administração
Daniela Cristina Viana – Assistente em Administração
Deili Juliana Schmidt de Schmid – Assistente em Administração (exercício
provisório no IFSC)
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Marcelo Francisco Bolzon – Assistente em Administração (solicitou
redistribuição em 2020)
Suely Maria Anderle – Técnica em Assuntos Educacionais
Vanessa Neves Eggert – Assistente em Administração
Xênia Cemin – Assistente em Administração
Reuniões realizadas

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reuniões de planejamento setorial;
Reuniões com a DEIA em 10 julho, 14 e 27 agosto, e 10, 17 e 28 setembro;
Reunião TAEs sobre comissão COVID em 15 julho;
Reunião sobre IN 12/2020 (formatura ON-LINE) em 13 julho;
Comparecimento às convocações para reuniões do câmpus;
Reuniões de planejamento setorial;
Reunião de atualização do Regimento Interno do Colegiado do Câmpus em
12 agosto;
Reunião com a Chefia e a Direção-Geral em 11 agosto;
Reunião sobre a IN 17/2020;
Reuniões com a comissão COVID em 23 e 30 setembro, 02, 05, 14 e 22
outubro, 04 novembro, e 09 e 16 dezembro;
Reuniões do Colegiado do Câmpus em 19 agosto e 09 setembro;
Reuniões com coordenadores de curso em 21 agosto;
Reuniões do Conselho de Gestão em 19 e 26 agosto, e 13, 19 e 26 outubro;
Reunião sobre Calendário Acadêmico em 19 novembro;
Reunião com o setor de estágio sobre fluxos entre os setores em 10
dezembro.
Ações da coordenação

•
•
•
•
•
•
•

Recebimento e respostas por e-mail das demandas encaminhadas para a
Secretaria e para o Registro Acadêmico pela Direção, Coordenadoria
Pedagógica, professores, estudantes e comunidade externa;
Preenchimento das planilhas de acompanhamento das demandas, bem
como dos protocolos de atendimento das demandas;
Registros e atualizações do SIGAA;
Registro e atualização no SISTEC;
Emissão e encaminhamentos de declarações do ENCCEJA;
Emissão e encaminhamentos de declarações internas do Câmpus Joinville;
Emissão e encaminhamentos de declarações da UTESC;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Processo de matrícula dos alunos ingressantes da 1ª chamada de 16 a 21
julho (extrair dados da planilha do ingresso, conferir e analisar documentos e
envio de e-mails aos ingressantes com orientações e cadastro no SIGAA);
Colaboração na elaboração da minuta do edital de transferência interna,
externa e retorno de graduandos.;
Processo de retorno de trancamento e ingresso de 2020.2 (protocolo de
recebimento, atualização no SIGAA/SISTEC);
Alteração de dados para criação das UCs das turmas no período de
isolamento social;
Relatório de alunos ativos e não matriculados no SIGAA em 2020.1;
Atualização do Site-Estudantes;
Atualização do Educasenso 2020;
Criação de turmas para 2020.2 e 2021.1 no SIGAA;
Implantação do módulo de diplomas online (cursos Mecatrônica e Gestão
Hospitalar);
Encerramento do semestre 2020.1 no SIGAA;
Testes no SIGAA para a virada de semestre 2020.1/2020.2;
Ajustes de matrícula 2020.2.
Acompanhamento dos alunos

•
•
•
•

Prestar informações aos candidatos do ingresso 2020.2;
Chamadão dos cursos superiores em 16 agosto;
Apropriação dos editais de ingresso para 2020.2;
Chamadão dos cursos técnicos 2020.2;
Principais dificuldades
O exercício da coordenação nesse contexto de pandemia foi muito

desafiador, pois exigiu esforços que foram além daqueles inerentes ao cargo. Este
ano de coordenação proporcionou ajustar todos os processos de presencial para
on-line, para atender as demandas tanto da Direção como dos diversos setores
acadêmicos que viabilizam o funcionamento da instituição. A experiência na
coordenação representou uma etapa de crescimento e de aprendizagem.
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Biblioteca
Equipe
Ângela Morel Nitschke Dums – Bibliotecária
Daiane Vavassori – Auxiliar de Biblioteca
Guilherme Dobrotinic Gonçalves – Auxiliar de Biblioteca
Jussiane Ribeiro da Luz – Bibliotecária
Principais ações desenvolvidas

•
•
•
•
•
•
•
•

Adaptações das rotinas para o sistema não presencial;
Adaptação ao novo e-mail institucional (Gmail);
Verificação de pendências e Emissão de Declaração de Negativa de Débito
para estudantes formandos, trancamentos de cursos e transferências, e
para servidores que se afastaram do campus;
Reuniões internas semanais;
Reunião das representantes SiBi/IFSC;
Acompanhamento das reuniões do CONSUP e CODIR;
Recebimento on-line dos TCCs dos formandos e orientação de confecção
de fichas de identificação;
Trabalho para o desenvolvimento de melhorias e pequenas reformas na
estrutura física da Biblioteca.
Aquisição de acervo
Foi empenhado um total de R$ 49.700,00 para a aquisição de acervo, o que

demandou da equipe da Biblioteca trabalho para seleção, aquisição e conferência
de livros. No total foram recebidos novos 453 exemplares, totalizando R$ 46.228,48.
Projetos e trabalhos para as áreas

•
•
•
•

Projeto Presença 2020: "Vidas Pretas Importam" - participação das ações
on-line da campanha, confeccionados 60 bonecos de panos e distribuídos
de modo delivery;
Desenvolvimento de projetos da Biblioteca para o PAT 2021;
Revisão das referências do PPC do Bacharelado em Engenharia Mecânica;
Correção e emissão de parecer da Biblioteca referente à atualização dos
PPCs dos CTI Eletroeletrônica e Mecânica.
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Treinamentos e participações em campanha

•
•
•
•
•
•

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 à Coordenadoria Pedagógica nos contatos com os estudantes
durante a pandemia;
Participação em comissões institucionais, como Covid-19 do câmpus,
CISSP do câmpus e banca de Heteroidentificação dos candidatos do Exame
de Classificação 2020/02;
Participação nas campanhas de entregas de cestas básicas do campus.

Setor de Estágios
Equipe
Amarildo Pereira – Assistente em Administração
Fedra Cristina Gomes Spíndola Ramos – Assistente em Administração
Flávia Gazoni Hirt – Assistente em Administração
Regeane Slomp – Assistente em Administração
Principais atividades

•
•

Adaptações das rotinas para o sistema não presencial;
Contribuições à nova IN 18/2020, que estabelece medidas de caráter
excepcional para o desenvolvimento das atividades de estágio obrigatório e
não-obrigatório dos estudantes do IFSC, devido à Pandemia Covid-19.
Em função dessas adaptações imperativas para o momento, 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.
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Outros temas e deliberações importantes

•
•
•

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 no câmpus de estudantes de Licenciatura em Física, Matemática e
Química da UDESC;
Reabilitação do programa Jovem Aprendiz.
Quadro de estagiários
O quadro apresentado na Figura 17 apresenta o número de estágios

vigentes no ano de 2020 e traça um comparativo com o ano de 2019, que não foi
afetado pela pandemia. Verifica-se que caiu em aproximadamente ⅔ a quantidade
de estágios firmados, totalizando 126 em 2020.

Figura 17: Número de estágios de estudantes do Câmpus Joinville no ano de 2019 e 2020.
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Técnicos de Laboratório
Equipe
Laboratório de Enfermagem
Aroldo Leandro Schmidt Reek
Gilmara Petry
Laboratório de Eletroeletrônica
Jorge Adriano Prestes
José Adriano Damacena Diesel
Luis Eduardo Nolasco
Laboratório de Mecânica:
Adriano Albino Machado
Ludgério Pereira Neto
Márcio Roberto Nunes
Laboratório de Informática
Débora Link
Rafael da Costa Horstmann
O trabalho desenvolvido pelos técnicos de laboratório durante o ano de 2020
teve uma mudança significativa a partir do início do período de isolamento social, em
março. Até esse momento o trabalho de manutenção dos laboratórios das áreas da
Mecânica, Elétrica, Enfermagem e os de Informática transcorreram normalmente,
realizando as manutenções necessárias, organizando e preparando materiais para
as aulas.
A partir de meados de março o trabalho se concentrou na manutenção dos
equipamentos, pois muitos precisam ser acionados com regularidade, e organização
de materiais para aulas de laboratório, quando os professores optaram pelo
planejamento presencial de atividades práticas.
Além desses trabalhos próprios das atribuições dos técnicos, destaca-se
também a colaboração em atividades de outros setores e comissões, sempre que
possível.
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9.

COMISSÃO COVID

A comissão COVID do Câmpus Joinville foi constituída com o objetivo de
apoiar a Direção em assuntos relacionados ao planejamento do retorno presencial
pós isolamento, acompanhar e avaliar o retorno das atividades presenciais e propor
grupos de trabalho para discussões de assuntos específicos, quando necessário,
formados por profissionais com os conhecimentos técnicos na área, bem como tratar
de outros assuntos relacionados às suas atividades que viessem a surgir.
Com o encaminhamento para aprovação da Política de Segurança Sanitária
- PSS do IFSC, os trabalhos se concentraram principalmente em elaborar o Plano
Local de Ações de prevenção contra a COVID-19. Além disso, por meio do trabalho
da comissão, o câmpus precisou atender ainda às demandas da Secretaria de
Educação do Município de Joinville, produzindo o Plano de Contingência PLANCON.
Ao longo de 2020 a comissão realizou oito reuniões internas, e participou de
mais 4 reuniões junto ao Grupo de Trabalho da Comissão Central.
O trabalho demandou da comissão a necessidade de levantamento de
dados tanto da estrutura física do câmpus, como também do conhecimento dos
servidores que compunham o grupo de risco para COVID-19.
Foram instituídas subcomissões de trabalho visando facilitar o andamento
das

ações

de

levantamento,

tais

como

infraestrutura,

elaboração

dos

procedimentos, gerenciamento das compras de EPIs e materiais, vigilância local e
gerenciamento e elaboração dos planos.
Também foram necessárias reuniões com o Colegiado do Câmpus, para
posicionar das ações e dos andamentos dos trabalhos, bem como 02 reuniões com
a comunidade, para dar ciência das ações tomadas.
O PLANCON foi o plano que ficou primeiramente concluído em dezembro,
quando foi submetido à Secretaria da Educação do município. O Plano de Ação
aguardou orientações do Grupo de Trabalho da Comissão Central, mas as ações
ficaram bem adiantadas, sendo finalizado e aprovado em 2021.
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Composição
A composição da comissão sofreu algumas mudanças no decorrer dos
trabalhos, sempre garantindo a representatividade dos diferentes segmentos da
comunidade. A última composição é a seguinte:
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)
Euclesio De Oliveira Silverio (TAE - Titular)
Jorge Marcelo Burnik (TAE - Titular)
Raphael Henrique Travia (TAE – Representante da CISSP do Câmpus)
Rogério Ferreira Fragoso (TAE - Titular)
Iago Matos (Discente - Titular)
Murilo Silveira (Discente - Titular)
Paola Espindula (Discente - Titular)
Tacyara Aparecida Bonifácio (Discente - Titular)
Angela Morel Nitschke Dums (Docente - Suplente)
Adriano Albino Machado (TAE - Suplente)
Jussiane Ribeiro Da Luz (TAE - Suplente)
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10.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O ano de 2020 se mostrou desafiador em todos os sentidos para a
comunidade do IFSC, tornando ainda mais complexa a tarefa de gerir uma
instituição do porte do Câmpus Joinville. A pandemia do COVID-19, e o
consequente distanciamento social, mudou não apenas os locais de trabalho e
estudo, mas também a maneira de trabalhar e estudar.
Além das dificuldades já descritas no decorrer do relatório, vale destaque o
fato de que praticamente toda a equipe diretiva do câmpus, diretores e
coordenadores, assumiu suas funções de gestão no primeiro semestre de 2020.
Desta forma, merece ênfase a atuação dos gestores que bem conduziram suas
equipes de trabalho e cursos, e o empenho de todos os servidores do câmpus, que
continuam fazendo com que o Câmpus Joinville não deixe de empreender esforços
para atingir a sua missão com excelência mesmo em meio a maior crise sanitária do
último século.
Mesmo com as adversidades e adaptações necessárias, as aulas
prosseguiram, as reuniões on-line foram ainda mais frequentes do que as
presenciais, estudantes concluíram seus cursos, formaturas foram realizadas,
editais foram lançados, compras foram feitas, manutenções foram executadas,
processos tramitaram, documentos foram expedidos, servidores foram contratados,
a alimentação escolar foi disponibilizada, entre uma série de outras atividades que
foram relatadas no decorrer deste relatório e que garantiram o bom funcionamento
do Câmpus Joinville.
Para 2021, embora a pandemia permaneça afetando a saúde e a vida de
milhões de pessoas em todo o país e no mundo, a esperança de que a vacina
contra a COVID-19 esteja disponível para toda a população permite que
vislumbremos um horizonte mais positivo. Até lá, continuemos atuando de maneira
preventiva, minimizando riscos, sem deixar de prestar os relevantes serviços que o
IFSC oferece à comunidade.
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Anexo I
Relatório de Execução Orçamentária 2020
Câmpus Joinville
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