SÚMULA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2022 DO
CONSELHO DE GESTÃO DO CÂMPUS JOINVILLE DO IFSC
12 de setembro de 2022, segunda-feira, às 15h30min, Sala 220
PAUTA:
1. Informes.
2. Calendário Acadêmico 2023.
PRESENÇAS DOS CONSELHEIROS:
Ana Bárbara Knolseisen Sambaqui, Anael Preman Krelling, Betina Barbedo Andrade, Charles Sostenes
Assunção, Cláudio Adão da Rosa, Dayane Clock Luiz, Eduardo Makoto Suzuki, Euclésio de Oliveira Silvério,
Geraldo Sales dos Reis, Joanara Winter, Joice Luiz Jeronimo, Juliana da Silva, Kristiane de Castro Dias
Duque, Maick da Silveira Viana (Presidente), Michael Klug, Paulo Sérgio Schneider, Peterson de Souza
Mattos, Simone Aparecida dos Santos Hinsching.
AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS:
Karin Fetter, Liana Marquetti, Raphael Henrique Travia, Rogério Ferreira Fragoso, Rubens Hesse.
********
1. Informes
Maick da Silveira Viana:
⮚ SEPEI: o evento seria realizado no Câmpus Joinville nos dias 29, 30/11 e 01/12, porém foi adiado

para 2023. Em Joinville, havia poucos locais disponíveis para receber o evento neste ano,
principalmente para a abertura, com maior público. Começou a ser trabalhada a possibilidade de
fechar com a Expoville, no entanto, em razão das dificuldades com a documentação do local, assim
como da empresa fornecedora de alimentação, não foi possível dar encaminhamento no processo.
Esclarece que não seria possível realizar o evento no Câmpus neste ano, pois não há pregão de
eventos vigente que pudesse atender as demandas de contratação. Decidiu-se, portanto, adiar o
evento, mantendo Joinville como sede para 2023. Espera-se que seja realizado no mês de abril.
⮚ PAT: estamos em período de revisão dos projetos, de 17/08 a 23/09, podendo haver alteração
somente para ajuste de valor para menor; projeto emergencial ou alteração por questões legais,
que não eram possíveis prever anteriormente.
⮚ Programa de Gestão: em duas reuniões este Conselho tratou sobre o tema e havia a previsão de
aprovação das vagas pelo Colegiado. No entanto, um decreto que regulamentou o teletrabalho,
bem alteração na norma interna, delegou aos gestores a aprovação do edital (reitor, pró-reitores e
diretores). A partir disso, o Câmpus lançou o edital para servidores do DAM, inicialmente. Em
breve, será lançado o edital com previsão para outros setores.
⮚ PDP: a Direção reenviou e-mail aos gestores, solicitando informações sobre o andamento das
capacitações de 2022 e, também, sobre as demandas para 2023. Até o dia 16/09 a CGP lançará as
demandas 2023 apontadas na planilha. Quem ainda não preencheu a planilha, deverá providenciar.
Geraldo Sales dos Reis:
⮚ Alimentação estudantil: o processo de compra dos alimentos para os estudantes já foi autorizado

pela PGF, já foi feita a chamada dos fornecedores e estamos na fase de assinatura do contrato. Em
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cerca de duas semanas espera-se receber os primeiros itens para fornecer alimentação no intervalo
aos alunos.
Dayane Clock Luiz:
⮚ SNCT 2022: como o SEPEI será adiado para 2023, a SNCT 2022 do câmpus será realizada na última

semana de outubro. Já foi solicitado aos coordenadores a disponibilidade de nomes para compor a
comissão organizadora do evento.
Juliana da Silva:
⮚ Agradecimentos aos docentes que possibilitaram a viagem dos alunos ao JIFSC, alterando datas de

provas etc. Todas as modalidades coletivas ganharam medalhas.
⮚ Semana da Cultura Geral: acontecerá nos dias 15 e 16/09, em formato presencial. Pede que alguns
professores encaminhem as turmas (enviará programação de turmas esperadas aos coordenadores
para que possam se organizar). Nos dois primeiros horários serão palestras e, nos dois últimos,
oficinas. Convida um membro da direção para participar da abertura.
⮚ A Área da Cultura Geral apresentou à direção um projeto de permanência e êxito com vistas a fazer
diagnóstico e recuperação de defasagem. Pretende apresentar na próxima reunião do conselho e
convida outras áreas a aderir.
Joanara Winters:
⮚ Agradece a participação nas ações do Agosto Lilás e destaca que serão iniciadas atividades

referentes ao Setembro Amarelo. Está pensando em fazer uma atividade no dia 29, nos três turnos,
focada à vida.
Peterson Mattos:
⮚ Hoje, 12/09, iniciam as inscrições do vestibular unificado IFSC e UFSC, com os cursos de Engenharia

e Gestão Hospitalar. Já a Enfermagem será pelo Sisu. O edital e a divulgação acontecem pela
Coperve da UFSC. Não temos divulgação local. A previsão do edital é de que os ingressantes
tenham concluído o ensino médio até 10/01/2023 e não até a data da matrícula - o que pode
dificultar o ingresso de alguns alunos pelo vestibular.
⮚ Instagram do Câmpus: foi aberto no aniversário do câmpus. Funciona de forma orgânica. Pede
colaboração para engajamento, e para que marquem o IFSC e enviem fotos.
⮚ A formatura dos cursos superiores ocorreu no dia 10/09/2022. Apontou dificuldades com o prazo
exíguo previsto no calendário entre o prazo de entrega de TCCs e relatório de estágio, a data de
requerimento para colação de grau e a data da formatura, o que dificulta a organização do evento.
2. Calendário Acadêmico 2023.
⮚ A Diretora de Ensino, Pesquisa e Extensão, Dayane Clock Luiz, apresentou duas propostas de

Calendário, uma com e outra sem previsão de recesso no final de ano. Esclareceu que, havendo o
recesso entre Natal e Ano Novo, cabe compensação desta carga horária por docentes e TAEs. Já a
opção sem o referido recesso inclui férias para os docentes no período equivalente.
⮚ Os coordenadores já podem enviar propostas para o calendário descritivo ao DEPE (previsão de
eventos).
⮚ Até 23/09 as áreas devem discutir e enviar suas propostas para o calendário como um todo e, em
seguida, o Conselho decidirá a proposta final do Calendário Acadêmico 2023, em reunião
extraordinária prevista para 03/10/2022.

Sem mais, encerrou-se a reunião às 16h55min. Esta súmula foi elaborada por Hélida Leseux e, conforme
acordado pelo Conselho de Gestão em Reunião Ordinária em 19/05/2020, será encaminhada aos
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

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.
Assinado digitalmente por MAICK DA SILVEIRA VIANA
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=33683111000107,
OU=Pessoa Fisica A3, OU=ARSERPRO,
OU=Autoridade Certificadora SERPROACF,
CN=MAICK DA SILVEIRA VIANA
Razão: Eu estou aprovando este documento com minha
assinatura de vinculação legal
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.10.05 15:52:43-03'00'

MAICK DA
SILVEIRA VIANA

MAICK DA SILVEIRA VIANA
Presidente do Conselho de Gestão em 12/09/2022
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