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Aos vinte e oito dias do mês de junho de dois mil e vinte e um, às dez horas e quatro minutos,
após  conferência  do  quórum, reuniram-se  por  meio  de  webconferência,  com  uso  da
plataforma  google  meet, os  membros  titulares  do  CONCAMPUS,  André  Kuhn  Raupp,
Adriano Becker, Fabrício Campos Masiero, Flávia Regina Hoffmann, Geovana Garcia Terra, 
José Richard Hoffmann, Mara Juliana da Silva, Mário Lucio Roloff, o qual deixou o encontro
às dez horas e quarenta e oito minutos em razão de outro compromisso institucionais, Rachel
Comachio  Zago,  e  Ruan Carlo  Borges  Montibeller;  os  membros  suplentes  Ana Maristela
Opaloski  Piedade,  Cláudio Keske,  o qual saiu  às dez horas e cinquenta e sete minutos,  e
Gabriel Heidemann, apenas acompanhando o encontro, sem representação de algum membro
titular faltante, e o representante suplente, representando o titular representante dos pais de
alunos, o conselheiro Jônatas Steinbach, o qual entrou no encontro às dez horas e trinta e sete
minutos; o secretário do conselho William Leôncio Wrubel; e como convidados os servidores
Márcio Rampelotti – Direção de Infraestrutura e Produção do campus, e a Docente e membro
da Comissão Local de Revisão do Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI, Ellenise
Elsa Emídio Bicalho, a qual retirou-se do encontro às dez horas e trinta e quatro minutos. O
Presidente  do Conselho André,  apresentou a pauta do encontro:  01.  Aprovação da ata  da
reunião  anterior  (Ata  nº  01/2021  –  1ª  Reunião  –  1ª  extraordinária  de  11/05/2021);  02.
Processo de revisão do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI); 03. Atualização das
informações do Comitê de Crise; 04. Reflexão sobre trabalho presencial/remoto/híbrido no
IFC;  e  05.  Assuntos  Gerais,  sendo  incluído neste  ponto,  demanda  do  Conselheiro  José
Richard, do segmento Discente, referente a discussão de um acesso ao campus, perto da Zoo3.
Apresentada a pauta, foi aberto espaço para inclusão de novos assuntos. Não havendo mais
assuntos a serem incluídos, deu-se início ao primeiro ponto da pauta: 01. Aprovação da ata
da reunião anterior (Ata nº 01/2021 – 1ª Reunião – 1ª extraordinária de 11/05/2021):
Aberta para votação, a ATA nº 01/2021 foi aprovada com 09 (nove) votos a favor. Após,
passou-se  ao  próximo  assunto  da  pauta:  02.  Processo  de  revisão  do  Plano  de
Desenvolvimento  Institucional  (PDI):  O  Conselheiro  Mário  compartilhou  informações
referentes ao início do processo de revisão do Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI,
expondo um histórico dos acontecimentos ocorridos até o momento, e os próximos passos a
serem dados pela  Comissão.  Após,  foi  aberto  espaço,  posteriormente,  para  perguntas  dos
Conselheiros.  Não havendo questionamentos,  passou-se ao próximo assunto da pauta:  03.
Atualização  das  informações  do  Comitê  de  Crise: O  Presidente  do  Conselho  André,
destacou do último encontro do Comitê de Crise, informações referentes aos Indicadores da
Pandemia, que  é  feita  no  começo  das  reuniões  do  Comitê,  informando que,  conforme
acompanhado na  imprensa, os indicadores da pandemia continuam grave. Após, comentou
sobre a  Taxa de Ocupação de Leitos, informando que  esse é um dos três indicadores para
desencadear o retorno da presencialidade, o qual foi bastante questionado, em razão da forma
como ele estava posto, pois sua leitura acabava apresentando um caráter bastante restritivo. O
Presidente do Conselho apresentou a forma de leitura deste indicador, informando que este
indicador permanece, mas houve mudança na metodologia de cálculo da taxa de ocupação.
Após, o Presidente comentou sobre a Vacinação, da população de Santa Catarina, informando
que a taxa de vacinação foi incorporada como um indicador dentro do Plano de Contingência
do IFC. Outra discussão, referiu-se à questão do servidor vacinado, se este estaria autorizado
a voltar em atividade presencial após a vacina. O Presidente André informou que no âmbito
do Plano de  Contingência  do  IFC,  só  serão  considerados  imunizados,  os  servidores  com
protocolo de vacinação completo, ou seja, será sempre respeitado o protocolo do fabricante do
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imunizante, e para o retorno presencial no âmbito do IFC, será levado em conta a vacinação
da população como um todo, e não apenas do servidor vacinado numa visão individual. Outra
novidade incorporada no Plano de Contingência, foi a ampliação do número de indicadores
que serão considerados para fins de desencadeamento da presencialidade, ou evolução de uma
fase para outra.  Foi  acrescentado  à  Taxa de Letalidade,  Incidência  Acumulada  de Novos
Casos por cem mil habitantes, e Percentual de Vacinação na População na Região da Saúde.
Dessa  forma,  cada  indicador  terá  uma  pontuação,  sendo  que  o  resultado  da  soma  dos
indicadores,  informará  sobre  a  mudança/evolução  de  fase,  ou  não,  dentro  do  Plano  de
Contingência. Se alcançada a soma de quinze pontos, na soma dos indicadores, poderá então
ocorrer a troca de fase, evolução, dentro do Plano de Contingência pelo campus. O Presidente
apresentou alguns sites, onde constam informações sobre a pandemia. Feitas considerações e
diálogos pelos Conselheiros, sobre a explanação, passou-se ao próximo assunto da pauta: 04.
Reflexão  sobre  trabalho  presencial/remoto/híbrido  no  IFC:  A  palavra  foi  passada  à
Conselheira Geovana, a qual expôs as razões de trazer está questão ao Conselho, destacando
que o intuito é de manter uma motivação dos alunos. Quem sabe pensar na possibilidade da
realização de aulas práticas, de forma presencial, respeitando todos os protocolos, de forma
segura. Feita a explanação pela Conselheira, foi apresentado pelo Presidente do Conselho, que
para  essa  evolução,  para  irmos  para  alguma  forma  de  presencialidade,  é  necessário  um
contexto mais favorável do Plano de Contingência, sendo então aberto espaço para fala dos
demais Conselheiros. A Conselheira Flávia expôs que, do ponto de vista dos alunos, sempre
que tem essas reuniões do Comitê, e nunca chegou realmente a ser questionado os alunos se
eles querem voltar ou não. Têm os Centros Acadêmicos no Instituto, de Física, Pedagogia,
Agronomia, estão vendo da Mecatrônica, talvez pedir para estes centros colaborarem, para ir
nos alunos e perguntar ‘se eles querem que volta. O que eles acham disso’, porque até agora,
nisso tudo, não foi dado ainda uma voz aos alunos, se eles querem voltar ou não. Talvez está
faltando um pouco de questionamento aos alunos, pois têm muitos alunos, principalmente a
partir  do  quinto  semestre,  que  teriam  quase  todas  as  aulas  em  laboratório,  e  que  estão
perdendo tudo. Dessa forma, a Conselheira Flávia deixou em aberto o questionamento,  de
fazer  alguma  coisa  para  perguntar  para  os  alunos,  talvez  com  colaboração  dos  Centros
Acadêmicos, para formular, fazer este questionamento. Dialogado sobre o assunto, realizadas
considerações, foi informado pelo Presidente que, no âmbito do IFC, o retorno estaria mais
atrelado  às orientações sanitárias em relação ‘a como proceder, se comportar’ em relação a
pandemia. O presidente deixou o referencial de que haverão outras discussões ao longo dos
próximos dias, tanto promovidas pela Reitoria, como provocadas no âmbito do campus, em
que poderemos voltar e refletir sobre esses aspectos. Feitas as considerações, passou-se ao
próximo assunto da pauta: 05. Assuntos Gerais: Discussão de um acesso ao campus, perto
da Zoo3: Passada a palavra ao Conselheiro José Richard, este expôs sobre a possibilidade de
fazer  um tipo  de  cancela,  para  que  os  alunos  pudessem  passar  por  essa  entrada, e  não
precisassem  dar  toda  uma  volta  no  campus,  mais  próximos  da  Zoo3  ou  Zoo2.  Como
encaminhamento, será pensando, dentro da Gestão, avaliados os prós e contras, dentro das
possibilidades  da  Gestão,  sobre  o  atendimento  da  demanda,  dando  posterior  resposta  ao
Conselheiro,  ou  até  mesmo ao  Conselho.  Vencida  esta  demanda,  a  Conselheira  Geovana
relatou uma informação, em relação à questão anterior (item quatro da pauta), que em contato
com um ex-aluno, que faz fisioterapia na UFSC de Araranguá, e este disse que têm duas
disciplinas que ele faz presenciais, uma cem por cento, e outra parcial.  Não havendo mais
assuntos a serem debatidos, deu-se por encerrada a reunião às onze horas e cinquenta e um
minutos, e eu, William Leôncio Wrubel, secretário deste conselho, lavrei a presente ata que
será lida  e,  após  aprovada,  assinada  por  mim e pelo  Presidente  deste  Conselho.  Original
assinada e arquivada no Gabinete.
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