SÚMULA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2021 DO
CONSELHO DE GESTÃO DO CÂMPUS JOINVILLE DO IFSC
12 de julho de 2021, segunda-feira, às 14h00min
PAUTA:
1. Informes.
2. Plano de Desenvolvimento de Pessoas – PDP 2021 e possibilidade de capacitações individuais.
3. Aprovação da PSS pelo Conselho Superior.
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, Jorge Burnik, Juliana
da Silva, Karin Fetter, Liana Marquetti, Maick da Silveira Viana, Maurício Martins Taques, Miguel Tobias
Bahia, Peterson de Souza Mattos, Rafael Seiz Paim, Reginalda Maciel, Rogério Fragoso, Rubens Hesse,
Simone Aparecida dos Santos Hinsching, Sérgio Sell.
AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS: Betina Barbedo Andrade, Joanara Winter.

*******
1. Informes.
Maick da Silveira Viana:
 Outorga de rádio educativa: tivemos mais um retorno do Ministério das Comunicações, solicitando
documentos atualizados, com prazo até final deste mês para atendimento. Aguardamos retorno da
PROAD para responder. Ainda se trata da fase de documentação e, caso aprovada, passaremos à parte
técnica.
 Está disponível a ferramenta https://datastudio.google.com/u/0/reporting/aaee7021-8db1-46d8b221-5ac449c3cb8c/page/LutTC, que abrange as estatísticas dos cursos do IFSC, sendo possível
verificar os dados por câmpus, fazer comparativos, consultar matrículas, trancamentos, concluintes
etc. A ferramenta é alimentada com informações extraídas do SIGAA, atualizadas diariamente.
Dayane Clock Luiz:
 Planilha com levantamento das UCs que foram suspensas durante o período de atividades não
presenciais: deverá ser atualizada pelos coordenadores de curso, incluindo necessidade de
laboratório; foi enviada por e-mail e whatsapp.
Karin Fetter:
 Relatório da execução orçamentária foi enviado no todos.joinville@ na data de 12/07/2021.
 Chamada 05/2021 para aquisição de alimentos do PNAE: em 13/07/2021 ocorrerá sessão pública.
 Em 16/07/2021 acontecerá a sessão da Chamada Pública 06/2021 – aquisição de alimentos com
verbas da assistência estudantil.
Charles Assunção:
 Hoje se inicia a Semana Acadêmica da Engenharia Mecânica, reforça convite a todos.

Instituto Federal de Santa Catarina – Câmpus Joinville
Rua: Pavão, 1377 | Costa e Silva | Joinville /SC | CEP: 89220-618
Fone: (47) 3431-5600 | www.ifsc.edu.br/joinville | CNPJ 11.402.887/0006-75

2. Plano de Desenvolvimento de Pessoas – PDP 2021 e possibilidade de capacitações individuais.
Sobre o ponto 2: O PDP previa capacitações coletivas para 2021. Propõe-se que as áreas definam,
até 31/07/2021, quais capacitações indicadas no PDP serão realizadas e, em caso de não execução
total, seja aberta a possibilidade de capacitação individual aos servidores, a partir de 01/08/2021.
 O Presidente relembra que o trabalho do PDP foi iniciado no Conselho de Gestão em 2020. Há
aproximadamente 21 mil reais disponíveis para a realização das ações do PDP do Câmpus. O Plano
levou em conta um contexto diferente do atual, com atividades presencias. Verificou-se que algumas
capacitações foram executadas neste ano, tendo sido ofertadas pelo Cerfead, ou pelo próprio câmpus
nas semanas pedagógicas, porém a maioria ainda não foi realizada. Com isto, tendo o recurso
disponível, com prazo de execução, é necessário decidir sobre a realização ou não das capacitações
elencadas no PDP, e definir a forma de investimento dos recursos remanescentes, podendo abrir
outras possibilidades de capacitações, como por exemplo, as individuais.
 Karin Fetter esclarece que, no caso das capacitações que envolvem pagamento, o processo de
inexigibilidade precisa chegar no setor de compras no mínimo 60 dias antes do evento. Neste
momento os eventos devem ser virtuais.
 Dayane Clock informa que os coordenadores receberam cópia da planilha das capacitações previstas
pelo DEPE. Relata que identificou que algumas já foram realizadas ou estão disponíveis no moodle.
Agora é necessário identificar quais demandas serão mantidas para dar encaminhamento aos
processos.
 Encaminhamento: fica estabelecido o prazo até 30/07/2021 para que as áreas/setores definam quais
capacitações contidas no Plano serão realizadas e, a partir disso, deem os encaminhamentos nos
processos e possa ser verificado o que será feito do recurso remanescente.

3. Aprovação da PSS pelo Conselho Superior.
Sobre o ponto 3: Apresentação dos critérios de acionamento para as 5 fases da Política de Segurança
Sanitária, conforme aprovado na reunião do dia 05 de julho do CONSUP.

 O Presidente informa que o Consup aprovou a Política de Segurança Sanitária do IFSC - PSS na última
semana, foi publicada na sexta-feira, 09/07/2021. Também, na semana passada os câmpus
responderam questionário do Comitê Técnico Científico - CTC sobre a situação de preparação dos
câmpus. Informa os critérios de acionamento para as fases da PSS.
 Fase 0 e 1: mantidas as disposições já vigentes anteriormente.
 Fase 2: retorno parcial de atividades, com até 30% da comunidade, sendo priorizadas as aulas de
laboratório; disponibilização de laboratório de informática; retomada de pesquisas em situações específicas; retomada de servidores que não sejam do grupo de risco, se forem de setor essencial; EJAEPT; estudantes privados de liberdade. Depende de aprovação do Consup, que considerará relatório
do CTC. Verificação de Risco Potencial Grave por pelo menos duas semanas consecutivas na região
(alterado, em relação ao aprovado anteriormente). Colegiados dos Câmpus apreciam após deliberação do Consup.
 Fase 3: até 50% da comunidade pode retornar; verificação de Risco Potencial Alto por pelo menos
três semanas consecutivas na região ou conclusão do cronograma vacinal dos profissionais da
educação em Santa Catarina. Prioridade de retorno para formandos em laboratório, aulas de
laboratório, EJA-EPT, estudantes privados de liberdade.
 Fase 4: até 80% da comunidade; verificação de Risco Potencial moderado por pelo menos três
semanas consecutivas na região ou 50% da população vacinada. Incluída a retomada do atendimento
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ao público externo.
 Fase 5: retomada das atividades regulares, com superação da situação de emergência sanitária no
estado de Santa Catarina ou conclusão do cronograma vacinal previsto no Plano Nacional de
Imunização (PNI).
 Membros discutem o impacto das atividades não presenciais na permanência e êxito dos estudantes,
bem como nos índices de evasão.

Sem mais, encerrou-se a reunião às 15h15min. 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 exercício em 12/07/2021
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