SÚMULA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2021 DO
CONSELHO DE GESTÃO DO CÂMPUS JOINVILLE DO IFSC
14 de junho de 2021, segunda-feira, às 14h00min
PAUTA:
1. Informes.
2. Intervalo para limpeza/ higienização dos espaços.
3. Apreciação da Planilha de Manutenção da UGR do PAT 2022 do Câmpus Joinville.

PRESENÇAS:
●

Dayane Clock Luiz, Charles Sostenes Assunção, Edson Hiroshi Watanabe, Emerson Luis de Oliveira,
Euclésio de Oliveira Silvério, Geraldo Sales dos Reis, Iury Accordi, Jeferson Luiz Curzel, Juliana da Silva,
Karin Fetter, Luciana Cesconetto Fernandes da Silva, Maurício Martins Taques, Miguel Tobias Bahia, Rafael
Seiz Paim, Reginalda Maciel, Rogério Fragoso, Rubens Hesse.
AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS: Betina Barbedo Andrade, Joanara Winter, Maick da Silveira Viana, Simone
Aparecida dos Santos Hinsching.

*******
1. Informes.
Dayane Clock Luiz:
 Dayane Clock Luiz, Chefe do Departamento de Ensino, Pesquisa e Extensão, informa que presidirá a
reunião nesta ocasião, em razão de o Diretor-Geral estar em outro compromisso institucional neste
horário.
 Questionário da CPA: aberto para participação até o dia 18/06/2021. Solicita que aqueles que ainda
não responderam, o preencham e, também, solicitem a participação dos colegas de área/setor e dos
alunos.
 Formulário de autodeclaração de saúde para acesso ao Câmpus: foi disponibilizado um questionário
do IFSC para esta finalidade. Para acessar o Câmpus, o servidor deve solicitar o acesso à chefia
imediata, que, sendo favorável, encaminhará sua manifestação para a Direção emitir a autorização.
Ao autorizar o acesso, a Direção envia ao servidor o link para preenchimento da autodeclaração de
saúde, previsto na Política de Segurança Sanitária do IFSC. O formulário anterior, que vinha sendo
utilizado pelo Câmpus Joinville foi desativado e passará a ser utilizado apenas este novo formulário
do IFSC.
 Verba parlamentar do Dep. Darci de Matos: será disponibilizado ao Câmpus R$300 mil para reforma
da cantina e espaço de convivência dos estudantes.
 Rádio educativa do Câmpus: em 2015 o IFSC participou de um Edital visando a concessão de uma
rádio educativa e, após muitos trâmites desde então, em maio/2021 recebemos uma nova
comunicação, registrando a necessidade de entrega de mais alguns documentos. Tais documentos
foram enviados ao Ministério das Comunicações pelo SEI (eletrônico) no dia 09/06/2021 via Gabinete
da Reitoria.
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 Parabeniza Comissão de Sustentabilidade do Câmpus pela realização do Semana Mundial do Meio
Ambiente 2021. A gravação das lives está disponível no canal do Câmpus no YouTube.
Karin Fetter:

 Atualização da situação orçamentária do IFSC: a PROAD realizou em 11/06/2021 uma live no Youtube,
na qual informou que o volume 4 do orçamento foi parcialmente liberado sem cotas. Temos
bloqueados 18,90% do custeio, o que equivale a R$ 399.385. Investimento (R$ 17.031) e capacitação
(R$ 22.951) estão liberados integralmente. A programação do uso do recurso de investimento do
Câmpus prevê a reforma do Laboratório de Enfermagem. O recurso de capacitação já pode ser
executado e deve seguir o planejamento do PDP 2021 conforme Resolução 07/2020/COLEGIADO.
 Com o valor que foi descentralizado, o DAM reforçará os empenhos dos contratos. Do saldo
remanescente será reservado valor para a realização de um RDC e, o restante, será destinado a
projetos. O DAM contatará coordenadores para verificar o que será possível executar.
 Curso sobre orçamento público: este curso foi idealizado pelo Câmpus Caçador. Estão abertas
inscrições, a serem realizadas via SIGRH (menu capacitações > inscrições) até 21/06/2021. O curso
será no dia 22/06/2021, das 14h às 16h.
 Comissão de Elaboração da listagem dos espaços passíveis de cessão para terceiros: semana passada
a Comissão se reuniu com os coordenadores de área e responsáveis por espaços do câmpus. Ainda
em 14/06/2021, será formalizada, via memorando para as áreas, a demanda de análise sobre a
possibilidade de cessão de espaços para terceiros, para que manifestem quais espaços são passíveis
de cessão, com prazo até 20/08/2021.
Juliana da Silva:
 Divulga a II Semana da Cultura Geral, que ocorrerá de 06 a 08/07/2021, de forma online por meio do
canal do Câmpus no YouTube, sem necessidade de inscrição. Convida a todos e pede colaboração dos
coordenadores na divulgação.

2. Intervalo para limpeza/ higienização dos espaços.
Descrição: Com o acionamento, no Câmpus Joinville, da Fase 1 da Política de Segurança Sanitária
do IFSC, conforme Resolução Nº 13/2021/COLEGIADO, aumentou a demanda pelo uso dos espaços,
principalmente dos laboratórios do Câmpus, há a necessidade de revisão do fluxo de autorizações
para entrada no Câmpus, principalmente no que tange, o período de intervalo entre os usos.
 A Presidente do Colegiado em exercício relembra que, em 2020 foi estabelecido o intervalo de 24
horas e, após, passou a um turno de intervalo entre usos, para viabilizar a higienização dos ambientes.
Destaca que em maio/2021, houve o acionamento da Fase 1 da Política de Sanitária do IFSC - PSS no
Câmpus Joinville, com possibilidade de acesso ao Câmpus (laboratórios) por professores e alunos que
estão em fase de conclusão de curso, terminando seus TCCs. Com isto, ocorreu um aumento da
demanda para utilização dos espaços dos Câmpus, fazendo-se necessário repensar o intervalo que
vinha sendo adotado.
 Dayane ressalta que o fiscal do contrato de limpeza foi consultado sobre a possibilidade de diminuição
do intervalo, a fim de garantir tempo hábil para as higienizações, e propõe-se a alteração do intervalo
para o tempo de 1h30min entre usos dos ambientes, durante a vigência da Fase 1 da PSS no Câmpus,
para viabilizar a higienização dos ambientes e a utilização dos espaços em mais turnos no mesmo dia.
Para os ambientes utilizados no período noturno, o intervalo será contado na manhã útil seguinte, a
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partir do horário de início da jornada de trabalho dos funcionários da limpeza.
 Os Conselheiros manifestam-se favoráveis à alteração do intervalo entre usos dos ambientes do
Câmpus para o tempo de 1h30min.

3. Apreciação da Planilha de Manutenção da UGR do PAT 2022 do Câmpus Joinville.
Descrição: A partir da publicação da minuta de calendário do PAT 2022 a ser aprovada na próxima
reunião do CODIR, colocamos para apreciação deste conselho de gestão a planilha com a
estimativa de gastos com a Manutenção da UGR Câmpus Joinville, que contempla despesas com
contratos terceirizados entre outros gastos de custeio do câmpus.

 Karin Fetter, Chefe do Departamento de Administração, apresenta planilha de manutenção da UGR,
que é lançada no sistema do PAT e é responsável por estabelecer o limite de despesas com projetos.
Do total de orçamento disponível, é retirado o valor de manutenção, e o restante é disponibilizado
para projetos – estabelecendo o limite para projetos. É possível realizar ajustes nesta planilha a fim
de aumentar o valor do recurso disponível para projetos em 2022. Destaca que a planilha é trazida
para discussão para verificar o que os conselheiros consideram prioritários e se há necessidade de
ajustes.

 Pontos destacados: em relação a outros anos, propõe-se alterar o valor destinado à vacina (H1N1),
mantendo-se a compra apenas para o TAEs, uma vez que os docentes podem tomar na rede pública.
Corte do serviço de direção veicular. Diminuição das despesas com telefonia fixa, em razão de novo
contrato. Reajuste no contrato de limpeza e conservação, considerando retorno de trabalho
presencial. Propõe-se a diminuição do serviço de jardinagem, para a prestação de forma bimensal,
em vez de mensal – ao que resta esclarecido que não será possível reduzir, por razões legais do pregão
e contrato. Corte em diárias, passagens e locação de meios de transporte, considerando contexto da
pandemia. Corte em consumo de infraestrutura (almoxarifado e manutenção). Corte em bolsas de
monitoria e do estagiário na área de Compras.

 Os membros votam sobre a proposta de compra da vacina (H1N1) apenas para os TAEs: aprovada por
maioria de votos, sendo 14 favoráveis (Karin, Rubens, Juliana, Geraldo, Rafael, Rogério, Jeferson,
Reginalda, Emerson, Euclésio, Luciana, Miguel, Maurício, Edson) e 1 contrário (Charles).
 Colocada em apreciação a Planilha de Manutenção da UGR do PAT 2022 do Câmpus Joinville, esta foi
aprovada por maioria de votos, sendo 14 favoráveis (Karin, Maurício, Juliana, Rafael, Geraldo, Rogério,
Jeferson, Edson, Euclésio, Rubens, Miguel, Emerson, Reginalda, Iury) e 02 abstenções (Charles,
Luciana).

Sem mais, encerrou-se a reunião às 15h40min. 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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