SÚMULA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2021 DO
CONSELHO DE GESTÃO DO CÂMPUS JOINVILLE DO IFSC
31 de março de 2021, quarta-feira, às 10h30min
PAUTA:
1. Informes.
2. Indicação do Câmpus Joinville como a possível sede do SEPEI 2021.
PRESENÇAS:
●

Maick da Silveira Viana, Charles Sostenes Assunção, Dayane Clock Luiz, Edson Hiroshi Watanabe,
Emerson Luis de Oliveira, Geraldo Sales dos Reis, Iury Accordi, Jeferson Luiz Curzel, Juliana da Silva,
Liana Marquetti, Luciana Cesconetto Fernandes da Silva, Maurício Martins Taques, Miguel Tobias
Bahia, Peterson de Souza Matos, Rafael Seiz Paim, Reginalda Maciel, Rubens Hesse, Sérgio Sell,
Simone Aparecida dos Santos Hinsching.

AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS: Betina Barbedo Andrade, Joanara Rozane da Fontoura Winters, Rogério
Ferreira Fragoso.
*******
1. Informes.
Maick da Silveira Viana:
 Haverá Reunião Extraordinária do Colegiado às 14h de 31/03/2021 para apreciação e aprovação do
Plano de Ação (Plano de Contingência para a COVID-19) do Câmpus.
 Formação do CONSUP: em 30/03/2021 foi emitida a sentença no processo impetrado por servidores
para participação como conselheiros. O juiz confirmou a liminar anteriormente concedida e decidiu
pela declaração de nulidade da Resolução 24/2020 do CONSUP, determinando ao Reitor providenciar
a edição de nova decisão homologatória do certame, observando o resultado inicialmente apresentado pela comissão eleitoral.
Dayane Clock Luiz:
 Pedido aos Coordenadores de Área que comuniquem aos docentes, nas reuniões de área, a solicitação de publicação das agendas.
 No dia 30/03/2021 foi realizada reunião de acolhimento com pais e responsáveis dos alunos novos,
sendo que o convite para participação foi encaminhado para os contatos de e-mail cadastrados no
SIGAA; a gravação da reunião está disponível no canal do Câmpus no YouTube.
Peterson de Souza Mattos:
 Coordenadores devem atualizar o Guia de Cursos, incluindo o PPC vigente dos cursos.
 Os alunos novos, que tenham passado pela análise de renda, serão comunicados que têm direito ao
auxílio ingressante cotista por três meses.
 A estrutura do ingresso ficou mais robusta durante a pandemia, ressaltando necessidade de criação
do setor de ingresso vinculado à coordenadoria de relações externas e comunicação social.
Juliana da Silva:

 Convida a todos para conversa, no dia 07/04/2021, às 13:30, com Carol Miltersteiner, escritora, que
falará sobre a síndrome de burnout.
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2. Indicação do Câmpus Joinville como a possível sede do SEPEI 2021.
 O Presidente lembra que em 2019 foi cogitada realização do SEPEI 2020 no Câmpus Joinville. Até o
momento a região Norte não sediou o evento. Naquele momento, Joinville se demonstrou a cidade
mais viável da região em razão da estrutura.
 Para 2021, considerando a situação da pandemia do COVID-19, a edição será totalmente online.
 Na última semana, o Pró-Reitor de Extensão e Relações Externas entrou em contato com a Direção
para verificar possibilidade de o Câmpus Joinville sediar o evento em 2021.
 Em 01/04/2021, será realizada reunião sobre o SEPEI 2021, e a Reitoria envolverá o coordenador de
pesquisa do Câmpus.
 Maurício Taques: em nome da Elétrica solicita prazo para conversa com pares. Sendo evento virtual,
manifestar não haver necessidade de ser em Joinville. Lembra que os alunos não têm desenvolvido
suas pesquisas, parte experimental de TCCs etc, pois estão sem acesso ao Câmpus.
 Juliana da Silva: informa que a área da Cultura Geral realizou reunião em 30/03/2021 e que houveram
questionamentos sobre a realização de pesquisas pelos alunos no contexto da pandemia e a área
concluiu que é importante realizar o evento, pois vários projetos foram adaptados e realizados, inclusive com fomento. Houve questionamento se, sendo evento online, é necessário ter sede. Sugerem que a Reitoria realize o evento neste ano, e em 2022, o Câmpus avalie a possibilidade de sediálo presencialmente.
 Peterson Mattos: informa que a organização do evento sempre conta com grande ajuda da Reitoria
e, sendo evento virtual também pode ser uma experiência importante para o Câmpus, convidando
os demais Câmpus da região norte para a organização.
 Iury Accordi: reforça o questionamento de, sendo evento virtual, qual seria a participação do Câmpus. Ressalta dificuldade de mobilizar docentes e técnicos para organização de eventos no Câmpus.
 Dayane Clock: destaca que seria um grande ganho para o Câmpus, para os alunos, poder sediar o
evento de forma presencial.
 Os membros discutiram, cogitando sediar 2022 e sugerir a realização pela Reitoria/Cerfead nesta
oportunidade.

 Decisão: aguardar qual é a proposta da Reitoria em relação à necessidade de participação do Câmpus
(qual seria a participação), para posterior decisão.
 Por fim, os gestores se manifestam, por unanimidade, pela preferência de realização do evento de
forma presencial em 2022, caso seja uma alternativa.

Sem mais, encerrou-se a reunião às 11h40min. Esta súmula foi elaborada por Hélida Leseux e, conforme
acordado pelo Conselho de Gestão em Reunião Ordinária em 19/05/2020, será encaminhada aos
conselheiros por e-mail, com prazo de 10 dias para manifestação e, não havendo manifestação, a súmula será
considerada aprovada pelo Conselho e seguirá assinada pelo seu Presidente.
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MAICK DA SILVEIRA VIANA
Presidente do Conselho de Gestão em 31/03/2021
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