MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA.
CAMPUS JARAGUÁ DO SUL - GERALDO WERNINGHAUS
REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO

1

ATA n. 02 de 2014, DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CAMPUS

2

JARAGUÁ DO SUL – GERALDO WERNINGHAUS REALIZADA EM 09 DE ABRIL

3

DE 2014, NA SEDE DO IF SC - CAMPUS JARAGUÁ DO SUL – GERALDO

4

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

5

abril do ano de dois mil e catorze, quarta-feira, às dezoito horas e trinta minutos, o

6

Colegiado do Campus Jaraguá do Sul – Geraldo Werninghaus reuniram-se para a

7

Reunião Ordinária, sob a Presidência do Diretor Geral do Campus Geraldo

8

Werninghaus, Marlon Vito Fontanive, com a presença dos seguintes membros:

9

Diretor Administrativo José Roberto Murara, professores Alexandre Galiotto, Tirson

10

José Soares e Giovani Conrado Carlini, o representante da comunidade externa

11

Marcio Heron Vogt (ACIJS), os alunos representantes da área mecânica Jonathan

12

Maciel Ziehldorff e Ermelindo Schulle, a aluna representante da área eletrotécnica

13

Joice Flores, os representantes técnicos Marilú Fátima Khun e Rodrigo Domit e a

14

servidora que secretaria o colegiado, Jussete Rosane Trapp Wittkowski. Estiveram

15

ainda presentes os servidores Fábio Meincheim, Vanessa Elsas Porfilio de Farias,

16

Sander Joner e Evandro Belmiro da Silva, além do aluno Marcio Fenerich. O Diretor

17

do Departamento de Ensino, Pesquisa e Extensão justificou sua ausência e delegou

18

ao Murara o repasse de suas informações e direito ao voto, caso seja necessário. O

19

Presidente do Colegiado inicia a reunião com os seguintes informes: - Participação

20

de representantes do Campus na Associação Comercial e Industrial de Jaraguá do

21

Sul – ACIJS. Solicitada, Jussete informa que ela, a Coordenadora de Relações

22

Externas, Marcela Fernanda Matias, têm participado das reuniões plenárias da

23

ACIJS, no sentido de promover uma aproximação entre o IFSC e a ACIJS e,

24

consequentemente, com empresários da cidade. De acordo com a pauta do dia,

25

outros servidores acompanham a reunião, pensando os aspectos técnicos. Um

26

desdobramento dessa aproximação foi a participação no núcleo da Metalmecânica,

27

quando iniciou-se uma parceria, com vistas a promover a pesquisa e a inovação

28

junto às empresas. Outros desdobramentos são a participação nos eventos por eles

29

promovidos, e a possibilidade de apoio dos empresários na captação de recursos

30

federais para a construção do bloco administrativo. O conselheiro, Jonathan

31

corrobora com a importância da aproximação, citando uma palestra que

32

acompanhou com o professor Josué e demais colegas. - Marlon informa que a

33

Comissão para a Revisão do Regulamento do colegiado está montada. Solicita que

34

o colegiado determine um prazo para a montagem da minuta. Fábio sugere 3

35

reuniões minimamente. Acorda-se que, na reunião de maio a comissão traga o que

36

se trabalhou, para apreciação parcial. O prazo para a apreciação da minuta final

37

será a ordinária de junho. - Sobre a doação do terreno ao lado e aos fundos, a

38

Reitoria ainda não terminou de avaliar o ofício que será entregue ao prefeito, mas

39

que ele já tem ciência da nossa solicitação. - Será lançado um Edital Intercampus

40

de Ensino, Pesquisa e Extensão, visando ao apoio de projetos que envolvam dois

41

ou mais câmpus do IFSC. Em breve, devemos receber mais informações sobre os

42

termos deste edital. - Quanto à Semana de Empreendedorismo: o informe prévio

43

sobre esta semana foi feito aos professores da área de gestão e administração. -

44

Informa, também, que nessa semana encerrou-se o processo de remoção interna.

45

Tivemos uma inscrição e se fará uma entrevista para ver se o servidor candidato se

46

adequa à função. As demais vagas irão para concurso: 1 contador, 1 administrador,

47

1 auxiliar de biblioteca, 1 auxilar administrativo, 3 assistentes de aluno, 2 técnicos

48

em mecânica, 2 técnicos em eletrotécnica. Desses só não serão chamados os

49

técnicos de eletrotécnica por não ter ninguém aprovado no concurso. - Em se

50

tratando do Regulamento Didático Pedagógico (RDP), foi aberto, pela Reitoria, um

51

fórum de discussão com finalização em 9 de maio. - A partir de maio, o jornalista

52

Daniel passará a atuar no câmpus do centro, para atender tanto o JS quanto o GW.

53

No momento, toda a região norte é atendida pela Carla, que atua em Joinville. - Está

54

acontecendo, na Reitoria há uma comissão estudando o processo da RSC –

55

Reconhecimento de Saberes e Competências, que pode ser utilizada para a

56

progressão. Também está sendo discutida num fórum da instituição. Solicita aos

57

professores que compartilhem com seus pares, solicitando que participem desse

58

fórum, contribuindo com o processo. - Outro informe é que a Reitoria montou

59

comissão para estudar a flexibilização. Está aguardando os indicados do sindicato

60

para esse grupo. Na sequência o Presidente inicia os pontos de pauta, que são: 01)

61

Lista de e-mail “todos.gw”; 02) Entrada no câmpus; 03) Situação do estacionamento

62

para carros e motos; 04) Horário de ônibus no término das aulas. 01) Lista de e-mail

63

“todos.gw”: informa que não é um fórum de discussão, mas uma lista para que se

64

dissemine informações institucionais, sejam administrativas ou pedagógicas. Pede

65

que se compartilhe com os respectivos pares informando que não é um canal de

66

vendas ou fórum de discussão. Rodrigo comenta que Valéria, diretora de

67

comunicação do IFSC, na palestra que proferiu, informa que haverá uma instrução

68

normativa orientando o uso dessa lista. Marlon esclarece que as orientações que ora

69

apresenta foram decididas no Colegiado de Dirigentes e estão registradas em ata.

70

Fábio cita uma instrução normativa que aponta a lista de e-mail com um instrumento

71

de convocação. 02) Entrada no câmpus; Marlon relembra do furto do projetor

72

multimídia que houve no início de 2013, e que a polícia federal veio ao campus fazer

73

as devidas averiguações, gerando desconforto para a direção que se obrigou a

74

informar as condições de pouca segurança no campus, na época. Solicitaram que se

75

fizesse um plano de ação para melhorar a segurança. Esse plano envolve o

76

cadeamento das gaiolas, controle de chaves de laboratório, instalação de câmeras

77

de segurança. Sobre essas, estão no planejamento e no orçamento 2014. Logo,

78

deverão ser adquiridas ainda esse ano. Fábio informa que deverá ser feito alguns

79

cortes na quantidade de câmeras, e solicita que, no caso de haver necessidade de

80

cortes, que essa decisão seja compartilhada com o colegiado do câmpus. Ainda

81

quanto à segurança, está se fazendo um controle de entrada no campus. Todos

82

podem entrar, desde que devidamente identificados. Rodrigo solicita, por sugestão

83

de pares, que os itens de pauta sejam melhor especificados, quanto a esta

84

solicitação foi respondido a pauta esta sendo encaminhada nos cinco dias previsto

85

no regimento e as especificações estão sendo realizadas conforme necessidade.

86

(quando for para votação será especificado e encaminhado material para análise e

87

estudo com seus pares). E sugere que façamos um crachá de convidado para

88

pedestres, e um número limitado de vagas para estacionamento, considerando o

89

espaço que temos. Comenta que os servidores devem informar a recepcionista e à

90

portaria quando da chegada de visitantes. Carlini também aponta a solicitação dos

91

pares da necessidade de maior especificação e, sempre que possível, que a pauta

92

seja encaminhada um pouco antes, quanto a esta solicitação foi respondido a pauta

93

esta sendo encaminhada nos cinco dias previsto no regimento e as especificações

94

estão sendo realizadas conforme necessidade. (quando for para votação será

95

especificado e encaminhado material para análise e estudo com seus pares)

96

Evandro apresenta sua preocupação quanto à abordagem das pessoas que

97

chegarem. Marlon solicita a contribuição de todos para apontar as irregularidades no

98

atendimento, a fim de que sejam corrigidas. Vanessa comenta sua preocupação

99

quanto ao acesso da comunidade aos espaços públicos. Marlon informa que é uma

100

opção administrativa, resguardando os bens do campus e dos servidores e alunos

101

que já estão na instituição. Fabio comenta que o acompanhamento da entrada é

102

cultural, que é uma questão de segurança. Jonathan apoia o sistema de controle de

103

entrada no campus, por sentir-se mais seguro. Marcio apoia o sistema de

104

segurança. Sander questiona a entrada nos fins de semana, solicitando que seja

105

pensada uma possibilidade mais flexível. Marlon concorda com a necessidade de se

106

rever o procedimento que hoje é feito, em se tratando dos fins de semana e fará

107

uma consulta das possíveis viabilidades para implantação de um novo sistema

108

solicita ao Murara que dê encaminhamento a isso. Joice comenta que a comunidade

109

já está acostumada com a abordagem controlada nas instituições públicas, uma vez

110

que a maioria das escolas tem esse procedimento. Marlon pede a opinião dos

111

conselheiros sobre o acesso às dependências do campus: ser controlada ou não a

112

entrada. Tirson diz que outros campus do IFSC tem identificação. Quem acha que

113

deve ter controle: 6 representantes são favoráveis. 2 representantes se abstêm.

114

Giovani salienta que é a opinião particular dos conselheiros, que os pares não foram

115

consultados. 03) Situação do estacionamento para carros e motos; Jonathan, que

116

solicitou o item de pauta, comenta que as vagas são bem amplas, e que o

117

estacionamento, em dia de chuva, é precário. Alunos não estão respeitando as

118

vagas dos servidores, principalmente pela lama. Murara informa que enviamos um

119

oficio à prefeitura solicitando melhorias no estacionamento não pavimentado. Por

120

hora o Prefeito enviou um servidor da Secretaria de Obras com a promessas de

121

colocar saibro, mas até o momento não há um efetivo retorno da prefeitura quanto a

122

isso. Paralelo a isso Jussete fez outro contrato com a prefeitura, buscando agilizar o

123

processo. Entende-se que se não for possível através da prefeitura tentaremos

124

resolver internamente, com o recurso do Campus, quando for possível. Quanto a

125

largura das vagas: Fabio explica que há uma determinação legal da distância

126

mínima das vagas. Marlon afirma que pretendemos aumentar em 20% o número de

127

vagas com a nova demarcação. 04) Horário de ônibus no término das aulas: Murara

128

informa, a partir de informação dada pelo Aldo, que a prefeitura está contratando

129

uma empresa que fará um estudo sobre as linhas de ônibus na cidade. Jonathan,

130

enviou e-mail aos representantes de turma para levantar dados sobre utilização do

131

ônibus. Item voltará a ser discutido na próxima reunião. Nada mais havendo a tratar,

132

foi encerrada a reunião, e, para constar, eu, Secretária do Colegiado, Jussete

133

Rosane Trapp Wittkowski, lavrei a presente ata. Jaraguá do Sul, nove de abril de

134

dois mil e catorze.

