SÚMULA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2021 DO
CONSELHO DE GESTÃO DO CÂMPUS JOINVILLE DO IFSC
13 de setembro de 2021, segunda-feira, às 14h00min

PAUTA:
1. Informes.
2. Atualização para o semestre 2021/2.

PRESENÇAS:
Charles Sostenes Assunção, Dayane Clock Luiz, Edson Hiroshi Watanabe, Emerson Luis de Oliveira, Geraldo Sales dos
Reis, Iury Accordi, Jeferson Luiz Curzel, Joanara Winter, Juliana da Silva, Liana Marquetti, Luciana Cesconetto
Fernandes da Silva, Karin Fetter, , Maick da Silveira Viana, Maurício Martins Taques, Miguel Tobias Bahia, Peterson
Mattos, Rafael Seiz Paim, Reginalda Maciel, Rogério Fragoso, Rubens Hesse,

AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS:
Simone Aparecida dos Santos Hinsching, Sérgio Sell.
********
1. Informes

Maick da Silveira Viana:
 Estão abertas as chamadas para participação nas comissões COVID; Revisão do Regulamento de Capacitação
de servidores; e de Avaliação do Edital de Sustentabilidade: solicita divulgação nas áreas/setores.
 Capacitação da Política de Segurança Sanitária: solicita divulgação nas áreas/setores para que todos os
servidores realizem a capacitação. O certificado dos servidores deverá ser enviado ao e-mail da Direção.
 Edital de Sustentabilidade: convite para todos que tem interesse na participação. Inscrições até 08/10/2021.
 Solicitações de entrada no Câmpus: lembrete para que seja atendido o fluxo de solicitação, com antecedência,
para que chegue até a Direção em tempo para a expedição da listagem de autorizados a acessar o campus,
utilizada pela portaria.
Iury Accordi:
 Questiona quanto à Portaria MEC 713/2021, que trata da estrutura dos Câmpus. Maick esclarece que a
portaria regulamenta a organização da Rede, inclusive os tamanhos dos Câmpus. O Câmpus Joinville continua
com a estrutura de 70 docentes e 45 técnicos. Reitor realizará reunião com a Setec para tratar do câmpus
avançado e Cerfead. Direção do Câmpus solicitará participação na reunião para tratar da estrutura de Joinville,
a maior cidade do Estado. O Cerfead deverá ser vinculado a um câmpus.
Rafael Seiz:
 Solicita aos coordenadores de curso o agendamento do acolhimento a ser realizado pela Coordenadoria
Pedagógica aos novos alunos. Serão necessários de 40 a 50 minutos.
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Charles Assunção:
 Questiona quanto à realização de matrícula. Alguns alunos informaram que realizaram a matrícula e que, no
entanto, a matrícula não aparece efetivada no sistema. Rogério esclarece que a situação pode acontecer
quando o aluno não vai até o final da solicitação para conclusão da matrícula, ou, quando há alguma pendência
em relação ao discente.
Rogério Fragoso:


As matrículas deste semestre estão sendo concluídas. Ressalta necessidade de buscar alunos, pois a cada ano
a procura diminui; bem como a necessidade de haver uma equipe responsável pelas questões de ingresso,
considerando que a Secretaria e RA não tem condições de atender as demandas. Preocupa-se com o
orçamento do câmpus no curto prazo.

 Peterson comenta dificuldades com a indefinição da modalidade de alguns cursos (concomitante ou
subsequente) e a sobrecarga do setor de relações externas com o atendimento das demandas do ingresso.
Dayane Clock:
 As turmas ingressantes nos cursos integrados já estão fechadas, assim como o Técnico em Enfermagem.
 Está aberto um Edital de vagas remanescentes para os cursos concomitantes e também Engenharia Mecânica
e Gestão Hospitalar: solicita divulgação.
 Editais de transferência: visa o preenchimento de vagas públicas e melhor destinação dos recursos públicos.
A prioridade é para as transferências internas.

2. Atualização para o semestre 2021/2.

Orçamento
 Karin apresenta situação atual do orçamento do câmpus.
 Informa que o Câmpus já recebeu o valor total de custeio deste ano. Áreas foram informadas para fazer os
pedidos de empenho para compras. Houve bastante economia em razão da pandemia (energia, água etc). R$
227 mil de custeio serão colocados para remanejo. Até 25% deste valor pode retornar ao câmpus em
investimento (R$ 56 mil). Recebemos verba extra orçamentária do dep. Darci de Matos, R$300mil, que será
utilizado em sua maioria no RDC da Cantina. Receberemos também um TED extraorçamentário que será
utilizado para atender projetos do PAT, e um segundo TED de investimento, no valor de R$ 135.894,00 que
será destinado do RDC do preventivo dos bombeiros.
 Há R$ 13.561,00 do recurso de capacitação sobrando. Será solicitada troca por custeio.
 Informa sobre os processos de compras em andamento.
 PAT 2022: período de revisão até 17/09/2021.
 Recebimento de materiais no câmpus e manutenções estão ocorrendo normalmente.
 Estão sendo implementadas melhorias no monitoramento (instalações de câmeras).
 Há muitos EPIs disponíveis no câmpus, para os cuidados em relação à COVID.

Eleições para coordenadorias
 Até final do ano devem ocorrer as eleições para as coordenadorias. O mandato atual vence em fevereiro/2022.
 Mandato dos eleitos iniciará em março/2022.
 Áreas/setores devem iniciar discussões. Em breve será lançado o edital de inscrições para os interessados.
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Curricularização da extensão
 Até 2022 devem ser aprovados os novos currículos, que passam a vigorar para o ingresso a partir de 2023.

Política de Segurança Sanitária
 No momento a região de Joinville permanece em risco Gravíssimo.
 Há expectativa de que essa condição melhore e o câmpus possa fazer a acionamento da fase 2 da PSS em
breve.
 Coordenadores precisam planejar quais unidades curriculares serão ofertadas presencialmente nesta fase.
 É necessário definir quais setores retomarão atividades presenciais na fase 2 e em quais condições.
 Coordenadores devem responder ao planejamento de alunos que precisam acessar o câmpus em 2021/1, fase
1, para realização de TCCs.

Calendário Acadêmico
 Não há alinhamento entre os calendários dos diversos câmpus do IFSC. A maioria está concluindo o semestre
2021/1 somente agora.
 Expectativa de unificar o calendário acadêmico em 2023.
 Em breve o calendário 2022 será discutido pela Diretoria EPE com os coordenadores de curso.

Adequação da resolução que trata da Cargo Horária docente
 Está em discussão no IFSC.
 A carga horária semanal de aulas deverá ser de, no mínimo, 14 horas para os docentes. A proposta é que este
mínimo seja aplicado progressivamente, chegando as 14 horas até 2024.
 É necessário avaliar o cenário para os próximos anos, para verificar se conseguiremos atender a carga horária
e iniciar planejamentos.

Relatório de Gestão 2021
 Propõe-se iniciar produção do relatório com maior antecedência.

PRSAD
 Prazo para preenchimento: 11/08/2021 a 24/09/2021.

Avaliação docente pelos alunos
 O período para realização das avaliações foi prorrogado até 30/09/2021.
 Dayane informa que no último relatório extraído, há docentes com muito poucas avaliações.

Sem mais, encerrou-se a reunião às 16h. 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
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de 10 dias para manifestação e, não havendo manifestação, a súmula será considerada aprovada pelo Conselho e
seguirá assinada pelo seu Presidente.

MAICK DA SILVEIRA VIANA
Presidente do Conselho de Gestão em 13/09/2021
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