SÚMULA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2022 DO
CONSELHO DE GESTÃO DO CÂMPUS JOINVILLE DO IFSC
14 de fevereiro de 2022, segunda-feira, às 14h00min
PAUTA:
1. Informes.
2. Transição de coordenações (discussão de proposta de cronograma).
3. Análise do cenário para implementação da Fase 5 no Câmpus Joinville.

PRESENÇAS CONSELHEIROS:
Be na 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,
Karin Fe er, Maick da Silveira Viana, Maurício Mar ns Taques, Miguel Tobias Bahia, Marcos Aurelio Schwede,
Peterson Ma os, Rafael Seiz Paim, Reginalda Maciel, Rogério Fragoso, Rubens Hesse, Sérgio Sell, Simone Aparecida
dos Santos Hinsching.
AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS:
Liana Marque .
PRESENÇAS CONVIDADOS:
Anael Preman Krelling, Eduardo Makoto Suzuki, Ivandro Bone , Joice Luiz Jeronimo, Janderson Duarte, Kris ane
Duque, Michael Klug, Raphael Henrique Travia.
********
1. Informes
Karin Fe er:
⮚ RDCs: acontecerão duas reformas este ano no câmpus, com início em 04/04. Uma obra trata-se do
preven vo dos bombeiros, com previsão de duração de 3 meses. A outra refere-se à obra na área da can na
e área de lazer dos estudantes, laboratório de enfermagem e toldos no ginásio, com previsão de 3 meses
para execução.
⮚ Em 2022 será realizado o processo de obra de acessibilidade, com previsão de execução em 2023.
⮚ Passarela do Câmpus: a empresa responsável pela reforma abandonou a obra. A no cia será veiculada no
e-mail de todos os servidores.
⮚ Serviços de cabeamento serão realizados nos próximos 30 dias.
⮚ Acontecerá obra na sala da CGP para instalação de pia, para atendimento de demanda do SIASS (trabalhos da
médica do câmpus).
⮚ PAT 2023: a par r de março, será iniciada a discussão nas áreas. O cadastramento dos projetos deve ser
concluído ainda neste primeiro semestre. É importante começar a pensar nos projetos que as áreas querem
executar.
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Juliana da Silva:
⮚ Ques onamento sobre materiais guardados no ginásio (EPIs), que estão ocupando espaços u lizados para
projetos: Karin informa que, no momento, não há previsão de data de re rada e sugere conversa com a
Direção para análise. Dayane lembra que a sala 215 ainda está ocupada com materiais, devido à falta de
espaço; e a sala 212 está reserva como sala de isolamento.
Geraldo Sales dos Reis:
⮚ Distribuição de cestas de alimentos para estudantes: dia 17/02 será realizada a primeira entrega desde ano,
para cerca de 31 alunos dos cursos superiores e 70 dos cursos técnicos.
Dayane Clock Luiz:
⮚ As matrículas dos cursos técnicos estão em andamento. Os cursos concomitantes estão com poucas
matrículas realizadas. Já foi publicado o edital de vagas remanescentes, para o caso de sobra de vagas nos
cursos concomitantes. Hoje é o úl mo dia de matrícula no curso FIC de Metrologia.
⮚

Aulas de 2022/1 iniciarão em 16/03/2022.

⮚ Conselhos de classe acontecerão na próxima semana. Em breve será enviada a convocação para os docentes
e coordenadoria pedagógica.
⮚ Também foi iniciado o planejamento da Semana Pedagógica para os dias 14 e 15/03/2022. Um dos temas
será a alteração na estrutura do Ensino Médio, a ser tratado com representantes da PROEN.
⮚ O Câmpus tem um novo docente de Educação Especial, o Prof. Claudio, que também par cipará da Semana
Pedagógica.
⮚ Os pais dos alunos ingressantes em 2022/1 têm ques onado como serão as aulas a par r de março, ANP ou
presencial.
Rogério Ferreira Fragoso:
⮚ Censos estão abertos. RA está fazendo uma prévia dos lançamentos.
Maick da Silveira Viana:
⮚ Ao ﬁnal de outubro/2021, recebemos uma moção da Câmara de Vereadores, solicitando que o IFSC / Joinville
criasse cursos na área de Tecnologia da Informação.
⮚ Brigada de incêndio: será realizada obra para adequações relacionadas à segurança no Câmpus. Também
será necessário ter uma brigada (grupo de servidores capacitados para atuar em situação de emergência).
Cerca de 60 servidores deverão realizar a capacitação. Considera-se que os gestores devem compor o grupo
da brigada.
⮚ Comprovantes de vacinação dos servidores, terceirizados, bolsistas: desde o início de fevereiro, quem não
realizou a comprovação junto à CGP está impossibilitado de entrar no câmpus. Em breve, deverá sair uma
publicação, que abordará quais são as possibilidades para estas pessoas não vacinas, com previsões como a
realização de testes etc – situação está passando por análise jurídica.
⮚ Teletrabalho: a Resolução 007/CDP/2021, de dezembro, regulamenta como se dará o teletrabalho no âmbito
do IFSC. Neste momento, os Diretores estão recebendo esclarecimentos sobre a norma. Os trabalhos do CDP
e comissões envolvidas culminam com a publicação de um Edital, que irá dispor sobre as vagas e condições
de realização do teletrabalho no câmpus, percentuais etc. O teletrabalho ocorrerá por entrega de a vidades,
e será gerenciado dentro de um sistema, que mediará o trabalho entre a cheﬁa e o servidor. Recomenda-se
que os coordenadores se apropriem do tema, tomem conhecimento das normas e par cipem das
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discussões.
2. Transição de coordenações (discussão de proposta de cronograma).
⮚ Será cons tuída uma comissão de transição, para as funções que terão troca, entre 21/02 e 21/03/2022, com
4h/semana, para que os gestores realizem as transições.
⮚ O Presidente ressalta que, após a troca do mandato, será necessária a par cipação dos coordenadores atuais
em algumas a vidades, como os conselhos de classe.
⮚ Além da transição entre gestores, é proposta a realização de um curso de capacitação. Simone apresenta
proposta de curso, conforme pontos apontados como demanda na úl ma reunião do Conselho de Gestão. O
cronograma é aprovado, o curso ocorrerá em 24/02 e 17/03, e as oﬁcinas em data a deﬁnir.
3. Análise do cenário para implementação da Fase 5 no Câmpus Joinville.
⮚ O Presidente explica que, em dezembro/2021, o Consup autorizou o acionamento da fase 5 da PSS pelos
Câmpus, na expecta va de que agora no início do ano fosse viável o início da fase. No entanto, na úl ma
reunião do Consup, em 31/01/2022, o conselho suspendeu a possibilidade de acionamento da fase 5 até
21/02. Em 21/02/2022, o Consup voltará a discu r o tema.
⮚ O Câmpus Joinville está na fase 4 e, havendo autorização do Consup, poderemos discu r quanto ao
acionamento da fase 5. Es ma-se que o Colegiado do Câmpus se reúna em 23/02/2022, quando o tema
poderá ser pautado.
⮚ Na fase 4, atuando em 80% da capacidade opera va do câmpus, é possível atender todos os alunos de forma
presencial. Diante deste cenário, o Colegiado pode deliberar por permanecer na fase 4, com retorno de todas
as aulas presenciais.
⮚ Cultura Geral: Juliana informa que os professores deram retorno posi vo quanto às aulas que estão sendo
realizadas presenciais. E, apresenta diﬁculdades que os professores/coordenadores veram na comunicação
com os alunos em relação às aulas que aconteceriam de forma presencial.
⮚ Enfermagem: aulas estão acontecendo de forma presencial. Joanara levanta questões sobre vacinação,
entendendo que não há jus ﬁca va para não retomar as aulas 100% presenciais.
⮚ Rafael Seiz comunica diﬁculdades em manter o distanciamento entre os alunos.
O Presidente agradece o trabalho realizado pelos coordenadores que concluem o mandato, especialmente
considerando o contexto da pandemia, e deseja sucesso aos que permanecem e aos que chegam agora.
Sem mais, encerrou-se a reunião às 15h55min. 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 14/02/2022
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