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1

ATA n. 04 de 2015, DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CAMPUS

2

JARAGUÁ DO SUL – GERALDO WERNINGHAUS REALIZADA EM 14 DE MAIO DE

3

2015, NA SEDE DO IF SC - CAMPUS JARAGUÁ DO SUL – GERALDO

4

WERNINGHAUS, SITO A RUA DOS IMIGRANTES, 445 – RAU. Aos catorze dias de

5

maio de dois mil e quinze, quinta-feira, às dezoito horas e trinta minutos, o Colegiado do

6

Campus Jaraguá do Sul – Geraldo Werninghaus reuniu-se para a sua Reunião

7

Ordinária, sob a Presidência do Diretor Geral - DG do Câmpus, Marlon Vito Fontanive e

8

a presença dos seguintes membros: o Chefe do Departamento de Ensino Pesquisa e

9

Extensão – DEPE Aldo Zanella Junior, a Chefe do Departamento de Administração

10

Juliana Kons, os conselheiros representantes dos Técnicos Administrativos Marilu de

11

Fátima Khun, Nadja Margotti Mendonça e Rodrigo Domit, O representante discente

12

Jonathan Maciel Ziehlsdorff, os representantes da comunidade externa Marcio Heron

13

Vogt e Rosane Vera Maia Pereira, o representante dos professores Tirson Augusto de

14

Oliveira Soares, os servidores Daniel Augustin Pereira, Luciana Mafra e a servidora que

15

secretaria o colegiado, Jussete Rosane Trapp Wittkowski. Justificou sua ausência o

16

conselheiro Alexandre Galiotto e Joice Flores não justificaram a ausência. O DG

17

começa a reunião com os informes: a) Sobre a complementação dos conselheiros do

18

Colegiado do Câmpus, conforme discutido na reunião anterior: de acordo com

19

levantamento realizado pela secretária do Colegiado do Câmups identificou-se um caso

20

em que deveria ser aplicado o regimento. A conselheira Joice Flores está com 4 fatas

21

não justificadas. Já o conselheiro Ermelindo Schule trancou a matrícula do curso. Logo,

22

sem vínculo com a instituição no momento, será desligado desse Colegiado. Marlon

23

solicita que se faça uma eleição entre os alunos, elencando lista de espera para

24

substituição. Entende-se a necessidade de se criar uma comissão eleitoral composta

25

por 4 servidores para preparar o edital de eleições entre alunos. Temos ainda o déficit

26

de um suplente dos professores. Nadja comenta que quando isso ocorreu com o

27

segmento dos TAEs fez-se uma reunião e o grupo fez a indicação. Seguindo esse

28

modelo os professores Alexandre Galiotto e Giovani Carlini deverão promover uma

29

reunião com os professores para fazerem essa indicação. O novo conselheiro docente

30

deverá tomar posse na próxima reunião ordinária, em junho. Quanto aos conselheiros

31

representantes dos alunos, será constituída uma comissão para tal, que trabalhará o

32

mais rápido possível.

33

Educação Tecnológica: conforme levantamento acordado e feito (levantamento em

34

anexo), a Direção não participará. c) Eleições no IFSC e indicação do interlocutor do

35

câmpus junto ao Comitê Especial (indicação do Presidente do Colegiado). Marlon

36

explana que essa pessoa fará a interlocução do Câmpus e Comitê Especial. A

37

servidora Marilú foi a indicada, considerando o tempo de casa e experiência nos

38

processos da instituição. d) Situação da construção do novo bloco (apresentado por

39

Marlon e Juliana) Os projetos estão em fase de conclusão. Devemos receber, na

40

próxima semana quando será apresentado aos servidores do câmpus e, após,

41

encaminhados à Prefeitura para aprovação da construção. Marlon lembra que o novo

42

bloco tem em torno de 4.000 m² e a verba recebida será de aproximadamente R$

43

700.000,00. Explica que nossa contrapartida, conforme negociado com a Pró-Reitoria

44

de Administração, será o mobiliário e o elevador. Com isso o valor superará o

45

solicitado, sendo isso um aspecto positivo para o câmpus, e que será considerado pela

46

Reitoria. e) Situação do projeto de exaustão, no Laboratório de Solda (apresentado por

47

Marlon) A empresa vencedora da licitação veio ao campus e, em seguida, apresentará

48

os projetos necessários para a execução do projeto. f) Participação do Câmpus no

49

Conselho Municipal de Educação - COMED, e na Conferência Municipal de Educação.

50

(apresentado por Marlon) A DG indicou, no momento da solicitação, a Assessora da

51

DG, Jussete. A servidora solicita que seja substituída, por motivos particulares.

52

Concensua-se que a DG faça uma consulta de interesse entre os servidores. No caso

53

de haver mais de um interessado a DG fará a consulta aos conselheiros, para que

54

todos contribuam com a escolha. No caso de não haver interessados a direção fará a

55

indicação. g) Monitoramento de ocorrências no câmpus, visando ações de economia.

56

(apresentado por Marlon e Juliana) Os vigilantes têm acompanhado e registrado, em

57

suas rondas noturnas, quando os condicionadores de ar ficam ligados em períodos que

58

não há atividade no câmpus. Marlon solicita que os conselheiros (servidores)

59

conversem com seus pares para que se tome cuidado, pensando a contenção de

b) Participação da Equipe Gestora no III Fórum Mundial de

60

despesas. Compromete-se, junto com a Chefe DAM, em fazer essa orientação nas

61

reuniões de coordenadores. Rosane sugere que se faça uma orientação mais didática

62

aos usuários para contribuir com a situação. Marcio sugere que se faça um check list

63

dos cuidados com as salas. Gestão fará um processo de conscientização, entre os

64

servidores, quanto aos itens relativos à economia do câmpus. Em se tratando de

65

economia, Marlon solicita aos conselheiros docentes que conversem com seus pares

66

para que procurem fechar as janelas para evitar que o vento as bata, provocando a

67

quebra dos vidros. h) Troca da Coordenação de Extensão. (explanação coordenada por

68

Marlon) Professor Carlini esclarece que está tendo dificuldade de conciliar as atividades

69

da coordenação com suas atividades docente e de mestrado. Marlon informa que a DG

70

disparou um e-mail convidando os interessados em assumir essa Coordenadoria para

71

se manifestarem. Três servidores se manifestaram: Raphael Henrique Travia, Josué

72

Vogel e Alesandra Oriente. A DG solicitou aos interessados que apresentassem um

73

plano de trabalho para a atividade. Até pouco antes do início dessa reunião só dois

74

candidatos haviam se manifestado, sendo que um apresentou o projeto e outro

75

manifestou seu pensamento a respeito. Rodrigo levanta que há uma lacuna no

76

Regimento, mas concorda que nesse momento se aplique o Regimento, que prevê que

77

a direção faça a indicação. Todos concordam que a DG faça a indicação, nesse

78

momento. Marlon informa que utilizará, como critério, o projeto apresentado. i) Parceria

79

com a Guerra Academia, beneficiando alunos, servidores e seus familiares

80

relata algumas das atividades disponíveis na academia. A contrapartida será a

81

divulgação nos inícios do semestre. Essa parceria se concretizará a partir do parecer da

82

Procuradoria do IFSC. j) Números de alunos no Câmpus: Marlon apresenta dois

83

indicadores (dados numéricos) relevantes: o do SISTEC (sistema federal), que

84

contabilizam todos os alunos, os que frequentam e os que estão com matrícula

85

trancada. O outro é o sistema interno, o ISAAC, que é o que reflete o número real de

86

alunos. Esse último aponta para os alunos que estão efetivamente vinculados à

87

instituição. Para que esse número atenda aos objetivos da instituição há que se fazer

88

ações que promovam o ingresso, permaneça e êxito dos nossos alunos. Ações essas

89

que o Setor Pedagógico está, junto com outros setores, implementando. Informa, ainda,

90

que a partir do 5º ano do câmpus o orçamento poderá ser vinculado ao número de

Marlon

91

alunos. Esse aspecto está em discussão na Reitoria, e inclusive no MEC, considerando

92

o peso social de alguns cursos. Marlon apresenta os números fornecidos pelo Registro

93

Acadêmico (em anexo). k) Participação do Câmpus na Conferência Municipal da

94

Saúde: Marlon informa que o servidor Raphael Henrique Travia representará o

95

Câmpus. l) Participação do Câmpus na organização da Semana Municipal da

96

Juventude: Marlon informa que o participante ainda está em processo de escolha, mas

97

Nadja atualiza dizendo que será a nossa representante. m) Aprovação da oferta do

98

curso superior de Engenharia Elétrica: Marlon informa que a oferta do curso foi

99

aprovado pelo Colegiado de Ensino, Pesquisa e Extensão – CEPE e no Conselho

100

Superior – CONSUP, sendo que a primeira turma deverá iniciar em 2016-1. Para tanto

101

o Aldo está fazendo o levantamento do número de professores necessários para fazer a

102

solicitação dos mesmos para a Reitoria. Devido ao adiantado da hora o Presidente do

103

Colegiado acorda com os conselheiros que será feita a priorização de alguns itens,

104

sendo que os demais será discutidos em reunião extraordinária. Itens deliberados: 1 -

105

Solicitação de troca de código de vaga por permuta ou remoção, conforme anexos,

106

defendido pela servidora Luciana, que solicita à conselheira Marilú a defesa. Marilú

107

explica que houve, recentemente, uma permuta entre servidores. Com essa situação a

108

Luciana – que está esperando uma remoção a algum tempo – procurou se informar se

109

há a possibilidade de fazer permuta entre servidores com cargos diferentes (mas com

110

funções compatíveis), desde que os servidores e os câmpus concordem. Solicita a

111

troca de um auxiliar administrativo por um Assistente de Administração ou por um

112

assistente de alunos. Colocado em votação a troca foi provada por unanimidade. 2 -

113

Parceria em construção entre o IFSC e a rádio comunitária Alternativa FM, em Jaraguá

114

do Sul, pelo Setor de Jornalismo: O Jornalista regional, Daniel, informa que se está

115

constituindo uma parceria com a citada rádio. A parceria consiste na estruturação de

116

um programa semanal sobre educação, estruturado pelo IFSC. Daniel comenta da

117

importância do Colegiado do Câmpus ter ciência da parceria, entendendo que essa

118

ação reduzirá a sua disponibilidade para atender as demandas internas, mas que criará

119

um novo canal de divulgação e comunicação do IFSC com a comunidade. Os

120

conselheiros manifestaram seu apoio. 3 – Alteração da Orientação Interna 01/2013 de

121

31 de agosto para 30 de junho, a fim de que se tenha tempo hábil, no setor de compras,

122

para a montagem do processo licitatório. Marlon explica que é uma necessidade

123

administrativa para que não tenhamos que devolver recursos. Alteração aprovada por

124

unanimidade. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, e, para constar, eu,

125

Secretária do Colegiado, Jussete Rosane Trapp Wittkowski, lavrei a presente ata.

126

Jaraguá do Sul, catorze de maio de dois mil e quinze.

