SÚMULA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2021 DO
CONSELHO DE GESTÃO DO CÂMPUS JOINVILLE DO IFSC
11 de outubro de 2021, segunda-feira, às 14h00min
PAUTA:
1. Informes.
2. PAT 2022 – apreciação de projeto.
3. Resultado da Reunião do Colegiado de 08/10/2021 sobre o acionamento da Fase 2 da Política de Segurança
Sanitária.

PRESENÇAS:
Betina Barbedo Andrade, Charles Sostenes Assunção, Dayane Clock Luiz, Edson Hiroshi Watanabe, Emerson Luis de
Oliveira, Euclesio de Oliveira Silvério, Geraldo Sales dos Reis, Jeferson Luiz Curzel, Joanara Winter, Juliana da Silva,
Liana Marquetti, Karin Fetter, Maick da Silveira Viana, Maurício Martins Taques, Miguel Tobias Bahia, Rafael Seiz Paim,
Reginalda Maciel, Rogério Fragoso, Rubens Hesse, Simone Aparecida dos Santos Hinsching.
AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS:
Sérgio Sell.
********
1.

Informes.

Maick da Silveira Viana:
⮚

Edital EPE: inscrições abertas até 18/10/2021.

⮚

Eleições para coordenarias: previsão de lançamento em outubro e inscrições possivelmente entre 20 e
27/10/2021.

Dayane Clock:
⮚

PSAD: hoje é o último dia para preenchimento.

⮚

Elaboração dos horários de aula pelo Time Table: docentes devem preencher planilha compartilhada pela
Direção EPE, com as informações sobre UCs, utilização de laboratórios, restrições etc. Prazo se encerra hoje.

2.

PAT 2022 – apreciação de projeto.
⮚

Karin Fetter apresenta proposta de inclusão de um projeto no PAT 2022, para a realização de um novo RDC
para reforma da passarela do Câmpus, considerando que a empresa contratada em 2021 abandonou a obra e
é necessário resolver essa questão. O projeto foi incluído com alta prioridade, no entanto, a inclusão não altera
a classificação dos outros projetos a serem realizados com recursos do Câmpus, pois a obra deverá ser
realizada com recursos extra orçamentários.

⮚

Rafael Seiz sugere que, no novo RDC, seja considerado trocar o material de cobertura da passarela, pois o
vidro se mostra útil nos dias de chuva, mas não promove sombra nos dias de sol.

⮚

Por maioria, os membros manifestam-se favoráveis à inclusão do projeto do RDC – reforma da passarela, no
PAT 2022.
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

3.
Resultado da Reunião do Colegiado de 08/10/2021 sobre o acionamento da Fase 2 da Política de Segurança
Sanitária.
⮚

O Presidente informa que, no dia 08/10/2021, o Colegiado se reuniu para apreciar a possibilidade de
acionamento da Fase 2 da Política de Segurança Sanitária – PSS no Câmpus Joinville. Foi apresentada a situação
da matriz de risco na região de Joinville nas últimas semanas, bem como quanto à situação vacinal dos
profissionais da educação. O Colegiado aprovou o acionamento da Fase 2, a partir de 25/10/2021, quando
poderão ser retomadas as aulas práticas de laboratório. A previsão atual é de retorno de um número de alunos
bem mais baixo do que o limite de 30% previsto para esta fase.

⮚

O Colegiado recebeu proposta e também aprovou, naquela reunião, que a Fase 3 seja iniciada no dia
16/11/2021.

⮚

Rogério Fragoso pergunta sobre o atendimento presencial dos setores administrativos. O Presidente esclarece
que na Fase 2 o atendimento será mantido conforme demanda, sendo que os setores já estão se organizando
para o atendimento necessário.

⮚

Maurício aponta a importância de ter os setores administrativos disponíveis para atendimento neste retorno
gradual, a fim de dar o suporte necessário aos professores e alunos que estiverem no câmpus.

⮚

Dayane apresenta planilha contendo a previsão do número de pessoas a retornar na Fase 2, destacando a
importância de que os setores se organizem para um retorno parcial e gradual neste período, a fim de se
readaptar e fazer os ajustes necessários para o trabalho presencial.

⮚

Betina explana preocupação e destaca a necessidade de que o câmpus comece a pensar sobre como serão
atendidos os alunos que não retornarem ao presencial na Fase 3, quando 50% já poderão ser atendidos
presencialmente. Charles Assunção reforça a urgência de tratar este ponto.

⮚

Juliana questiona se há alguma orientação mais concreta sobre a obrigatoriedade da vacina contra COVID-19
para os servidores. Maick esclarece que, apesar se haver a orientação de vacina por parte do Reitor e o parecer
do Procurador manifestando que o IFSC pode exigir a vacina, não há orientação sobre quais serão as
providências a serem adotadas com aqueles que não tomarem a vacina.

Sem mais, encerrou-se a reunião às 15h16min. 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.

MAICK DA SILVEIRA VIANA
Presidente do Conselho de Gestão em 11/10/2021
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