SÚMULA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2022 DO
CONSELHO DE GESTÃO DO CÂMPUS JOINVILLE DO IFSC
03 de outubro de 2022, segunda-feira, às 15h30min, Sala 220
PAUTA:
1. Informes.
2. Calendário Acadêmico 2023.
3. Programação para os jogos do Brasil na Copa do Mundo 2022.
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, Geraldo Sales dos Reis, Ivandro
Bonetti, Joice Luiz Jeronimo, Juliana da Silva, Kristiane de Castro Dias Duque, Karin Fetter, Liana Marquetti,
Maick da Silveira Viana (Presidente), Luciana Cesconetto Fernandes da Silva, Marcos Aurélio Schwede, Paulo Sérgio Schneider, Peterson de Souza Mattos, Raphael Henrique Travia, Rogério Ferreira Fragoso, Simone
Aparecida dos Santos Hinsching.
********
1. Informes
Maick da Silveira Viana:
-

Colóquio sobre permanência e êxito na educação profissional: o evento está sendo organizado pelo
IFSC e ocorrerá em São José, nos dias 09 e 10/11/2022, e no dia 11/11/2022 haverá uma reunião
das comissões locais de permanência e êxito. Cada câmpus tem direito de indicar dois servidores
para participar do evento. Os indicados devem ser membros de comissão local de permanência e
êxito. A comissão do Câmpus Joinville será reativada. Explicita quem são os membros que deverão
compor a comissão e solicita que os interessados em ocupar a cadeira de coordenador de curso
técnico e a de coordenador de curso superior na comissão se manifestem enviando e-mail à
Direção.

-

Programa de Gestão e Desempenho - PDG: hoje oficialmente se inicia o PGD no Câmpus, com 11
servidores que passam a fazer sua carga horária total ou parcial em teletrabalho, todos do
Departamento de Administração. Karin Fetter informa quem são os servidores e o percentual de
jornada de trabalho que será realizada em teletrabalho. Serão seis meses de programa piloto.

-

Visita da Reitoria no Câmpus: ocorrerá no dia 25/10/2022. Maick questiona se há interesse de
organizar uma reunião do Reitor com o Conselho de Gestão. Luciana Cesconetto manifesta
interesse em discutir sobre códigos de vaga para a área de Teatro. Juliana apresenta demanda de
regulamentação de projetos de ensino. Decidem que as áreas que tenham demanda para conversar
com a Reitoria encaminharão suas propostas para a Direção até 07/10/2022, para organizar um
cronograma.

Dayane Clock Luiz:
-

Nova resolução da carga horária docente: a minuta proposta pelo GT instituído pelo CONSUP foi
enviada a todos os docentes. Aqueles que tiverem sugestão devem enviá-las aos coordenadores
até 10/10/2022. Os coordenadores deverão encaminhar ao DEPE até 11/10/2022. Dia 13/11/2022,
das 14h às 17h, será realizada reunião de discussão e aprovação das sugestões e, se necessário,
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será dada continuidade no dia 17/11. A proposta final do câmpus Joinville deverá ser encaminhada
pela diretora do DEPE até 21/10/2022.
-

Conselhos de classe parciais 2022/2: foram consultados os coordenadores de curso e
coordenadoria pedagógica e, após o fechamento e convocação, houve solicitação para alteração, a
fim de não agendar conselhos na quarta-feira. Conselheiros colocam que alterar o conselho para o
dia 18/10 atrapalharia a programação da SNCT, sendo que o Câmpus receberá o Planetário Móvel
da UDESC. Fica mantido o cronograma enviado na convocação.

Ivandro Bonetti:
-

SNCT: a decisão de realização do evento foi tardia. O evento está sendo organizando. Pretendem
trazer apresentações culturais e amostra. A programação das apresentações de trabalho está
pronta. Haverá um pré-evento, no dia 18/10, com a vinda do Planetário da UDESC.

Geraldo Sales dos Reis:
-

PNAE: os alimentos começaram a ser entregues aos estudantes na semana passada. Os pedidos
referentes a estes contratos podem ser realizados até março/2023.

Peterson Mattos:
-

Ingresso: os editais de vaga pelo vestibular/Sisu terão listas complementares. Quando esgotada a
lista do primeiro edital, em vez de abrir um edital de vagas remanescentes, serão convocados os
candidatos em lista do segundo edital.

Rogério Fragoso:
-

Fórum dos Registros Acadêmicos do IFSC: ocorreu na semana passada em Florianópolis. O índice de
retenção do IFSC é de 14%; são alunos que geram despesa mas não geram orçamento para o
câmpus. Manifesta preocupação com a perda de alunos e com a alta retenção.

Karin Fetter:
-

PAT 2023: a etapa de revisão foi encerrada no dia 20/09 e não tivemos manifestação solicitando
alterações.

-

Término da execução orçamentária 2023: faltam 39 dias úteis. Se alguma área ainda tiver interesse
em cadastrar memorando para utilização dos recursos de custeio devem procurar o DAM.

-

Foi solicitada alteração orçamentária do Câmpus: R$ 30.000 de custeio para investimento e R$
11.327 de capacitação para investimento. Assim, alguns projetos do PAT 2022 que não estavam
dentro da linha do corte orçamentário, poderão ser contemplados. Karin já fez contato com os
responsáveis.

-

RDP da acessibilidade: sofrerá corte pois será realizado em duas etapas. Então haverá mais
recursos que podem ser reaproveitados.

2. Calendário Acadêmico 2023.
-

Dayane Clock apresenta a proposta, considerando a manifestação das áreas pela não realização do
recesso no final de ano, mas sim o agendamento de férias docentes, conforme opções explicadas
na última reunião. Também foram incluídas as datas de eventos já encaminhadas pelas áreas.
Aqueles que ainda não enviaram, tem até 05/10 para enviar à DEPE.
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-

Discutem sobre detalhar no calendário a previsão de datas dos conselhos de classe de cada curso,
ou manter a previsão da semana de realização dos conselhos, sem detalhe de data por curso.
Decidem por não especificar as datas por curso e manter de forma mais genérica para possibilitar a
organização num momento mais próximo ao evento.

-

A proposta é aprovada pelo Conselho, com a ressalva acima.

3. Programação para os jogos do Brasil na Copa do Mundo 2022.
-

Dayane questionou a PROEN quanto aos procedimentos no IFSC, porém ainda não houve resposta.

-

Colocou-se em discussão e ficou aprovado, inicialmente, exceto se houver orientação contrária do
IFSC, a proposta abaixo:

-



nos dias de jogo às 16 horas, que são os dias 24/11 e 02/12, haverá aula somente de manhã, e
dispensa das turmas das aulas à tarde e à noite.



no dia de jogo às 13 horas, que será 28/11, haverá aula de manhã e à noite, e dispensa das
turmas da tarde.



nas fases posteriores, em que os jogos serão às 12 horas, haverá dispensa das aulas às 10h40.

Para o horário de trabalho dos servidores, será aguardada orientação da Reitoria, pois
provavelmente será expedida uma portaria com diretrizes.

Extras:
a) Luciana Cesconetto questiona sobre o horário das reuniões do Conselho de Gestão (15h30min), o que é
esclarecido que foi definido em reunião do próprio Conselho no início do ano. Decidem manter o horário
publicado para 2022 e, para 2023, será realizada uma nova discussão posterior para decisão do horário.
b) Não será realizada a reunião ordinária do dia 10/10/2022, considerando a conclusão da pauta na data de
hoje.

Sem mais, encerrou-se a reunião às 17h15min. 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 03/10/2022
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