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SERVIÇO PUBLICO FEDERAL

IINIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATAR{NA
CQN$ELHQ DA UNIDADE

CAMPUS DEIOINViLLE
Centro Tecnológico de Joinville

ATA 08.201 8
REUNIÃO ORDINÁRIA

Saia dos Conselhos - Bloco U 22.11.2018
Horário

15:30h

Pauta Aprovada

l Apreciação da ata 07.2018 da reunião anterior

2. Apreciação das considerações da diligência referente ao processo de Regimento do CTJ

3. Processo 23080.054796/201 8-1 9 e 23080.0641 23/201 8-69
Assunto: Homologação de progressões docentes: Viviane Lilian Soethe e Eduardo de Carli da

Req uerente: PROGRAD
Silvo

4. Processo 23080.074554/201 8-33
Assunto: Revisão de metas do planejamento estratégico
Relator: Lulas Welhmann
Requerente: Direção do CTJ

5. Assunto: Revisão da data das reuniões ordinárias do Conselho
Requer-ente: Direção do CTJ

6. Designação dos nomes para representação nas Câmaras de Graduação e Pós-Graduação

7. Informes

Deliberações

A Presidente deu as boas vindas aos novos Coordenadores e Sub Coordenadores de CtJrso que estavam
participando pela primeira vez da reunião e submeteu a Ordem do Dia à apreciação dos presentes, solicitando
a inclusão de um 6' item qual seja: designação dos nomes para representação do CTJ nas Câmaras de
Graduação e Pós-Graduação. Após justificar seu pedido, colocou em votação, tendo a pauta sido aprovada por
unanimidade.

Item 1. -- Aprovada por unanimidade
Item 2 .A Presidente informou que o Relator do Regimento no Conselho Universitário baixou uma diligência

em relação ao proposto Art. 9' no sentido de que o mesmo deveria ou remeter-se ao Regimento da UFSC, o

que foi acatado pela unanimidade dos presentes



d Ref.

docentes Viviane Lillan Soethe e Eduardo de Carli da Silva.

Itens 4 -- Após a apresentação das metas pelo Relator. as mesmas foram aprovadas conforme documento
aneoxo

Item 5 - Após constatado que não há definição de data rígida no Regimento do Conselho, o assunto foi

desconsiderado para discussão
. Item 6 - A Presidente do Conselho explicou que as Câmaras de Graduação e Pós estão solicitando os nomes

para compõ-las, representando o CTJ e sugeriu os nomes dos Professores Régis Kovacs Scalice e Pedra
Paulo de Andrade Júnior para titular e suplente. respectivamente, na Câmara de Pós Graduação. Como

representantes na Câmara de Graduação. sugeriu os nomes das duplas de Professores Diego Santos Greff --
titular e Rafael Gigena Cuenca - Suplente/ Modesto Hurtado Ferrar-titular e Rõmulo Alberto Castilho -Suplente

e Marmelo Heidemann- Titular e Luis Fernando Peres Canil -- Suplente. As indicações foram aprovadas sem

ressalvas pelos presentes
Item 7 - informes

7.1. - a Presidente do Conselho da Unidade informou que o Reitor destinou R$600.000,00 para "capital" ao

Campus de Joinville. de um recurso que o MEC encaminhou para a UFSC cuja entrega foi realizada na visita
do Ministros informou ainda que o montante foi destinado à aquisição de projetores. cadeiras, mesas,
computadores. bancadas de laboratórios, som. arquivos, microfones e televisão, já previstos em ates da UFSCI

7.2. - o Professor Wagner Pachekowski informou que a Câmara de Pesquisa está produzindo um regimento
para doações da UFSC e que assim que estiver concluído. o trará para apreciação do Conselhos também disse

que será aberta consulta pública sobre a métrica de produtividade em pesquisa e que na hora adequada
informará a todos. Com relação ao estabelecimento de taxas de manutenção, informou que foi aprovado

critério na Câmara e que está sendo elaborado novo regimento que trata de seres vivos em pesquisa

rendum. pela Direção, das progressões dos

Lista de Presença
NOME

l Cátia Regina Silva de Carvalho Pinto

1 1 Lucas Weihmann

31 André Luís Condeno Fujarra

4 Luiz Fernando Peres Calil

5 Beatriz Pauta Fleidkircher

6 Modesto Hurtado Ferrer

7 Diego Santos Greff

8 Elisete Santos da Sirva Zagheni

ASSINATURA

#



9

11

12

13

14

15

16

17
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20
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Kegls Kovacs )cálice

hMS.MtiVN R,R

Luciana Reginato Dias

Maycon f'scheidt

VWMNM-õ-®hh BN\

Renato Oba

Silvia Lopes de Seno Taglialenha

Tanta $auter Possamai

Valéria Bennack

Vitória da Silvo Rosa

Wagner Maurício Pachekoski

Andrei de Souza Bonelli

Amarilis Laurentl
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SERVIÇO PUBLICA FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINÂ

CONSELHO DO CENTRO TECNOLÓGICO DE 301NVILLE
Centro Tecnológico de Joinville

Rua Dona Francisca, 8300 - Bloco U - Zona Industrial Norte - CEP 89219-600 - JOINVILLE
TELEFONE (47) 3204-74DO

sc

CONVOCAÇÃO CCT.108/2(]18
Joinville, 2(} de novembro de 20 18

Senhoras e Senhores Conselheiros

De Ordem de sua Presidente. pro6essclra Di'. Cátia Regida Sirva de
Carvalho Pinto, con'ç'ocamos V.S.'s para a sessão extraordinária do Co:lselho do Centro
Tecnológico de Joinville a realizar-se rlo próximo dia 22 de setembro, quinta-feira, às
15:30h, na Sala de Conselllo(245) do bloco IJ, com a seguinte Ordem do Dia:

} Apreciação da ata 07.20 1 8 da reunião anterior

2 Apreciação das considerações (]a diligência i'oferente ao pl'clccsso de
Regimento do CTJ

3. Processo 23080.054796/20 1 8- i9 e 23Q80.064 1 23/20 } 8-69
Assunto: l-homologação de progressões docentes: Vivianc Lilían Soethe e
Eduardo de Carlá da Silvo
Requerente: PROGRAD

'á. Processo 23080.074554/20 1 8-33
Assunto: Revisão dc metas do planejamento estratégico
Relator: Lucas Weiiunann
Requerente: Direção do CTJ

5i Assunto: Revisão da data das reuniões ordinárias do Collselho
Requerente: Direçâo do CTJ

6. Informes
/--:=7d't:=.-

Seca'etarit! do (:ollselho cla Unidade





SERVlçOPUBLICOFEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

CON$ELHQ DA UNIDADE
CAPIPUS DE JOINVI LLE

Centro Tecnológico de Joinville

LISTA DE PRESENÇA

REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO CENTRO TECNOLÓGICO DE JOINVILLE

DIA 22/11/2018

N9

01

FUNÇÃO NOCONSELHO
(r= titular/$=suplente)

NOME ASSINATURA

Diretor Geral Presidente do Conselho Cana Regína Silvo de
Carvalho Pinto

02 Vice-Diretor Lucas Weihmann

03 Diretor Administrativo, em exercício Luana i:rectas

., Chefe do Departamento de Entes da
' ' l Mobilidade -T

André Luas Condeno

Fujarra

04

05

Sub Chefe do Departamento de [ngas da
Mobilidade -- $ TrliagoAntonio Fiorentin

Coordenadordo Curso Bacharelado
Interdisciplina r -- T

Râmuio Alberto Castilllo
Cardenas

Andréa Holz
Pfutzenreuter

Sub Coordenador do Curso Bacharelado
Interdisciplinar -- $

Coordenador do Curso de Engenharia
Ferroviária -- T Evandro CardcEO da Silvo

.. \ Sub Coordenadardo Curso de
06 Engenharia Ferrovfárfó -S

07 Coordenador do Curso de Engenharia de

Antoilio Grito

/Infraestrutu ra -- T
Vaiéria Bennack 4

07 Sub Coordenador do Curso de /./
' \ Engenharia de Infraestrutura -S

08 lioavai enador do Curso de Engenharia

Morcego Heidemonn

Luas Fefnando Peres Calii

.* }::==:H,T«,..''
09 Coordenador do Curso de Engenharia
'' Automotiva - T

VivianeLilian Soethe

Modesto Hurtado F.errei

.. \ Sub Caordenadordo Curso de
" Engelhar/a ,4utomot/t'a -S

.. Coordenador do Curso de Engenharia
'' Mecatrânica - T

Sérgioiunichildehara

Diego Santos Greff

11

Stib Coordenüdordo Curso de

Engenharia Mecütrânico -- $
Milton Evangelista de
C)ííveira Filho

Coordenador do Curso de Engenharia de
Transporte e Logística --T

Ci-istiano Vasconcellos
Ferreiro



Sub Coordenadordo Curso de
Engenharia de Transporte e Logística -S

Coordenador do Curso de Engenharia
Aeroespacial -- T

Sub Coordenadordo Curso de
Engerlhoria Aerclespacial-$

Coordenador de Pós-Graduação em
Engenharia e Ciências Mecânicas- T

\ Sub Coordenador de Pós-Graduação em
Engenharia e Ciências Mecânicas -- S

Coordeí)odor de Pós-Graduação em Engê
de Sistemas Eletrõnlcoç -T

Sub Coordenador de Pós-Graduação em
[ngç de Sistemas E/etrón/cos -- S

Representante do Centro na Câmara de
Pesquisa da UFSC -- T

Representante do Centro na Câmara de
Pesquisa da UFSC -- S

Representante do Centro na Câmara de
Extensão da UF$C - T

Representante do Centro na Câmara de
ExtensElo dü UFSC - $

Representante do Centro no CUn - T

Representante do Centro no CUn - S

Representante dos STAEs - T

Representante dos STHEs - S

Representante dos STAEs - T

RepresentantedosSTAEs-$

Representante do Corpo Discente - T

Representante do Corpo Discente - S

Representante do Corpo Discente - T

Representante do Corpo Discelate - $

Representante do Corpo Discente - T

Representante do Corpo Discente - S

Christiane Wenck
Nogueira Fernandes

Rafael Gigena Cuenca

iuan Pablo de Limo Costa
Salazar

Reais Kovacs Scalice

Pedro Paulo deAndrade
Junior
Alexandro Garfo Brita

Gian Ricardo Berkenbrock

Wagner Maurício
Pachekoski

Kleber Vieiro de Raiva

Renato Oba

Antânio ataviada
Dourado

16

Silvia Lopes de Sena
Taglialenha

Rafael Gallína [)elatorre

Mariane Duarte

Luciana Reginato Dias

Maycon Pscheidt

Rogélio Paulino Luetke

Vitória da Seiva Rosa

Fab/anal.uz Fossar/
Ventura

Beatriz Pauta Fíeidkircher

Matheus rosé Alcanti

Andreí de Souza Bonelli

Eduardo Micael Bastezini
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18

19

20

20

21

21

22

22
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SERVIÇO PUBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

GABINETE DA REITORIA
Campus Universitário Reitor João David Ferrelra Lima - Trindade

CEP: 88040-900 - Florianópolís - SC
Telefone;(48) 3721-9320 - Fax;(48) 3721-8422

E-mail: gr@contato.ufsc.br

PARECER

O presente parecer refere-se à avaliação de desempenho acadêmico para fins de
progressão vertical da classe de Adjunto para a classe de Associado, da Professora Viviane Lilian
Soethe, no período compreendido entre o segundo semestre de 2016 e o primeiro semestre de
2018, durante o qual a referida professora exerceu o cargo de Professor Adjunto C4 em regime
de dedicação exclusiva, com matrícula UFSC 175476 e matrícula SIAPE 1797615 no
Departamento de Engenharias da Mobilidade do Centro Tecnológico de Joinville da
Universidade Federal de Santa Catarina.

Do processo 23080.054796/2018-19 constam

e Portaria Ng 156/PREG/2018 designando Comissão de Avaliação;
e Solicitação do requerente;
8 Memorial descritivo -- documentado.
e Parecer favorável da CPPD, aprovado por unanimidade

}

Da análise da documentação e do preenchimento da Tabela-Pontuação-MS
constata-se que, a.Professora Viviane Lilian Soethe obteve 61,00 (sessenta e um) pontos.

A comissão designada para avaliação do desempenho acadêmico para fins de
Progressão Vertical é favorável à progressão da professora Viviane Lilian Soethe da classe
Adjunto nível C4 para a classe Associado nível DI, pois atingiu e excedeu a pontuação mínima
exigida pe[a Reso[ução Normativa Ne 114/2017/CUn, de 14 de novembro de 20].7.

Florianópolis, 27 de setembro de 2018

Alvaro Guillermo Rojaitezana -- Professor Titular

{
/

UCtclo

..h«
.4.Í/z.

ndré r#fessor Titular

aJ''.

Lacas Weihmann
Vice-Diretor

SIAPE ng 19].8704
Portaria nP 2875/2016/GR

UFSC - Centro Tecnológico de Joinvílle
( : 'klj
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SERVIÇO PUBLICO FEDERAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
GABINETE DA REITORIA

Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lama - Trindade
CEP: 88040-900 - Florianópolis - SC

Telefone: (48) 3721-9320 Fax: (48) 3721-8422
E-mail: gr©)contato.ufsc.br

PARECER

O presente parecer refere-se à avaliação de desempenho acadêmico para fins de
progressão vertical da classe de Adjunto para a classe de Associado, do Professor Eduardo de
Caril da Sirva, no período compreendido entre 2016/2 a 2018/1, durante o qual o referido
professor exerceu o cargo de Professor Adjunto IV em regime de dedicação exclusiva, com
matrícula UFSC 175638 e matrícula SIAPE 1804784 no Departamento de Engenharias da
Mobilidade do Centro Tecnológico de Joinville da Universidade Federal de Santa Catarina.

Do processo 23080.064123/2018-69 constam:
. Portaria NÇ 156/PREG/2018 designando Comissão de Avaliação

Solicitação do requerente;
Memorial descritivo -- documentado.
Parecer favorável da CPPD, aprovado por unanimidade.

Da análise da documentação e do preenchimento da Tabela-Pontuação-MS
constata-se que o professor Eduardo de Caril da Sirva obteve 40,00 jquarenta) pontos.

A comissão designada pe]a Portaria Ng ]S6/PREG/20.L8 de].] de maio de 20].8 para
avaliação do desempenho acadêmico para fins de Progressão Vertical é favorável à progressão
do professor Eduardo de Caril da Salva da classe Adjunto nível IV para a classe Associado nível l,
pois atingiu a pontuação mínima exigida peia Reso]ução Normativa Ng 114/20].7/CUn, de 14 de
novembro de 2017

Florianópolis, 29 de outubro de 2018

Alvaro Guillermo Rojas Lezana Professor Titular

An lar

Fernando AhXé+lio Foice Professor Titt,lar

(li R/k d rn
l\4 00o03 Acltiisição dc Í)u.riíícadoi cjc água
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SERVIÇO PUBLICO FEDERAL
MINISTEglO DA EDUCAÇÃO

yNXVgR$gnÃBE FEm=&AL mE SANTA CÀTAã3NÃ
Campus de Joinville

Cena:ro Tecnológico de Joinvílle
Rua Dona Frailclsca, 8300 - E31aco U

CEP 89.219-600 - Joinvílle/SC

R$i:t.,'Ç'l'{.}

.}üinviile-. 0 {ie i open)t>i'o (:e 2{) ig

.A,ssunto: Revisão de lçjeTas (!o Plana !mento Estraté$;ico (!o (.'am})us de .íolnvllle
R iaÊ r: Lulas W'eihi lani
$ pii É amí : Dii'eção do CTJ
Pr ç $ ®: 2308Q.fJ74554./2{) ã }1-313

í - Dü $oiÊ(ãtaçã©

O processo diz ferreiro à revisão dc metas do PIAR(;i?llllcnlo ElstiaÍégico do CTanl )!is de .Jpinviii

&

+

Í{ -- }(e$2{6i'$o

11.ín ielaçàí> ao$ autos. integra o })rocesso a pr{)}){lst.a de revisão de nelas io Píailelame11to

Esfialégico do Carril)us de .]tlin\;i]]e al)rebenta(]a crri 25./1õ/20iX })ela (-oFltiss;lt} ({c' Plariejaii ei ít}

Está'siégico;

}í -- ila A ílá$ãse

(:) processo de plancJamento estratégico do C'entro I'ec110iúçiü\ cic Jolnville i11icãnu-se em

setcmt)ro de 20]5. pat'a o qual a (-'omissão tjc:sígnada na épc\ca 3iiotílu üuutl flicmissas fiindaçnçnE is:

convidei'ar L, })lanejamenttl es Iratégico coi-no !!Jl} )I'acesso pai'ticipativo, eElvolvei\do lí}(!{ $ os servidores do

Centro; procu!'ai i} aiirillanlertlo c'rllre a$ metas propostas caiu üs clblclivõs traça(Íris no Plana (le

Dc$cHvo[viRlcRlo !nstituciona] P[)i (]a UFSC ])em coillo ]ex,ar eín consideiaçào óspec!,{)s do cciláiio

extcí110. qtle caiacteí'izcin as expectativas da comurlidade em relação à {.Íl: S(' em .}olnvillc e Região,

As 42 metas })ropc'alas constantes llo Plano de b'lotas 2(J l f) a-0:0, associa.das aí; ohletivc} do Pt)l

corri o qual se cclrespoi)daria, })ertinenles à diinei)são eílsino (lál metas), pescliiisa (8 rrleTa$), exterisãn (2

metas) e gestão ( i6 metas} fcliarn af)cova(ias no Corlse]tto da Lfni(]ltde eni sessão reagi .ada 11i> dia 1 7 ({e

ag sto de 2(}t6.

Eili to(]o f)rocesso de construção de iiln )tanelarnento estrat.épico, é reü)111eíldáxeí (ll,ie a$ mete $

propostas sdanl avaliadas cnm certa fle(luêilcía. C'orno o Cama!!s dt' Joinvllle da UFSC soh't-u mudam\ças

significativas nos últiirlos (tclis anos eni relação à inílaestrutura, ao nlúineiü de sf;rvidcçres e ao numero de



al !no. a (.'onlissãü de Plaiíejarrlento Eslr?!tégico. nome:ld;} l)e]a Ptlttaria 06 !,'20] 8./{)CI'J, eritendcu que

este é ü illoine to a!)ropiiiido p?!ra })rof)or !de(l!,cações ril!$ meias.

Unl \i'oposta inicia! foi elabot'ada pela c'ütliissão e colocada eln corlstllta o período de

E11.4 :1(}'201 8 fl 12./1Q.:Q 1 8 Ílai:i (lue os ST.x\Es e düceiiíes (to Ciilílpus pudessem se iRaI iiêstilr e contribuir

í[e$íe }i'rli)oi r {)]'{)çes$(}.

A Í'i\)posta íiilil. a})rcsent tda este plt\cesso pai:i avt\!cação ({o (. onselhü cla {Jnidade, te\e coiro

base a piüposía inicãz!] da coinissào, sendo incorporadas, qiiando })eriiiieníes. as sugestões !ecebidas

cltnantc ü })criado da consulta. Cabe iessaltai (lue esta proposta não t)rcteilde construir todo um novo

}J]'occsst} dc ({ellniçâ Jc iTlctas. Rias sim })repor quites porlt !ais en'l !ilação à$ 1 elas existentes.

1-1il! rclaç'ã\i aos mlmcl'os, a piüpüsta apresenta 5 1 metas, sendo 1 9 pertinerltcs à dilllei\são ao

er,sino. 2 1 à gesiào. 8 à pestluisa e 3 à extensão

Cansideraí}({o qi.!c a prílposta I'oi epal)üiala por uma comissão nomeada p(la T)ireçãü Jo C'l'J [

foi c(}loc;ida eKI cllilsulta pari) S'l'AEs e docelltes dü (:aínpus de ioin\:ille. entendo tlLle é i'eprese! bati\;a

ptiia ser r! )tcciHdti iiesfe conselho A ;ntálise (!e cada Lida clãs metas a(te(suadas e das novas metas

prol ostãs consta ilo anexo a este parecem.

ÍÍâ «. {)o 'ç'oÉí}

})clo exposto, sou de parecer !àvorável a rcx.-isãü (!as n)efâs do }'lanejamcnto f;lsti'alégicü do

C'alllpus de Júinvllle cul ü)ime piüpüsta aprescntii(!a pela comissão. [)üdo que edis ein 5t íllelas para

sercnl ax.aliadas, SLiglro que a ll )rovaçãtl sela !fila por meta, podendo cala uma delas ser excluída ou
t vertida conf]llille (tecis]ão do Conse]])o sen a 11ecessl ade de ur l no\.'{) relato.

1=1sse é ü ])ai'«er, S.&l.J

(: =} *dla !ente,

Consuilteiro ucit$ \X'eihitlajn



ANEXO QUADRO DEREVISÃü DEMETÂ$

GESTÃO

MÜTÀ$ATUÃi$ PRQPO$TA
Ê

ANALISE

Implementar sistomáti
ca dü gestão estratégi

ca porindicadores.
GI Permaflece no planej;lrnen-

to corno meta atingida. l

Manter o$ horários de
ao nleno$ 8ü% das

turfnasin iterados d©
semestre para sefnes-

{re

G2 Permanece no planejanlen
10

Eliminar todos os pro-
cessos físicos em que

não haja exigência
legal para tal.

Adequar meta:
'Eliminar todos o$ proces-

sos físicos cnm que não haja
solicitação legal ou exigên- l

clãs da RelÊoria e Píó- l
Reitorias para tal." l

E

Gom o em deterixllnadas slÍiia-
çõe$ existe :,ima exigência de
órgãos superiores cla UFSC.

mesmo que não conste em lei
nle Parece carreto adequ;3ra

meia.
Definir norinaíivü com

políticas e procedimen-
tos de movimentação

d© pessoal.
Realizar ílaape;iínento
e otimização de todos
os processos adrninis-
{rativos crlicos dü cen-.

G4 Permanece no planejamen-
to.

G5 Permanece no planejame:l
to

De forma {?oral, me parece ade
qu:ado : presentar as metas em
terá os percentuais e nâo abso-
lutos, considerando que podeí},
ocorrervarlações aolongo dos
ano$ilas quantidades absolutas l

da rafaréiãçia. Nos fl{.!moras
attiais este percentual proposto l
equivi:êie a aprclxim?d:mente 3

docentes © 1 ,5 $TAE$.

Reduzir rotaÊivldade
(técnicos e docentes)
para no !máximo dois
servidores pori3rto.

Adeqtlar meta:
"Reduzir rotatividi2de(técni-

co:;e docentes) para na
máximo 3% de servidores

por ano.'

G6

Estabelecer um çroilo-
grama de substíÍtlições
d© infraestrutura bã$i-

c?} para o Carílpus
(materjjgÉlçlplg11g11©.
Implantação do Gat)m-

ete da Dlfetorla do
Campus que contem-
ple as atividades da

Comunicação Institticl-
ünai e d© GlilÍuía e

Eventos,

G7 Permanece íla planejamen
to.

Penrlanece no planej;ameÊI



'\.
à

Fof!'n8ilzaf estrutura
dos campa fofa de se
de no Regimento da

GIO

Permanece no planejamen
to como roleta atingida

P b:Içar pelo menos 3
editais internos para
desenvülvlnlüiltü de
proietos de pesquisa

com recursos de
emendas parlamenta-
res entre 2016 e 202(}

Perfvlcarlece tlo planejamen-
10

Com a mudança para o Perinl, i
as referências Í)assam a ser l

otltras. Como alnd?: não temos
valores abso]utos de 2ü]8, me
padece adequa:ldo que a meta
seja explicitadia visando uma

redtfçáo significativa das despe-
sas em rola ã o ano anterior
O Centro não possui orçamento

próprio. O valor do repiãsse é
definido pela administração cen-
tralé executado através do pa
ganlento do duodécimo. Portan-
to, a meta original náo é passi-

velde seíexeciitada e deve $er
alterada. A proposta apresenta-
da é adequada e realista,con-

tribuindo para o mesmo objetivo
final da meta original

Na momento existem 4 labora-
tórios de informa lca eira fundo

Êtamento ílo Ca:opus e unia sala l
preparada piora receber mais l
urn laboratório. F fato que te-

!no$ carãílçia de laboratórios de
iílfoímática no Campus. Dadas
a$ dificuldades anuais de rücur
$o$ para adquirir novos compu-
tadores e para transformar uma
sala de aula :formal em labora-
tório, me parece que a adequa-
ção proposta é mais realista e

factívei
Como a situação do Campus dü
Joinville não está definido!, con- i

cofdó ccm a exclusão desta
roleta, sendo substituid;} pela

JWQtgLglZ.(WWa©
A alteração é sutil. alas como

não existe uma defl1lição sobre l
o futuro do Campus, considero
adequado suprimir a palavra

'Proyl$Ç?11g:

LirniÊar em R$
350.000.0ü as despe-
sas a1luals da Centro
cüíl} matei'lal d© coíl-

suíllo; agita e eílergla.

Adequar met;l:
"Reduzir 10'%a, em relação
ao ano anterior, as despe
$a$ anuais do Centro com
materig$1 de consurilo. água

© energia

Adequar meta:
Licitar e manter vigentes
citas para contratos para

matluterlção de equipamen-
tos de inforíTlática e vídeo,

clitnEãtização, equipamentos
de laboratório utilizados em

atividades de ensino

Prever ectlr$o no Of-
çafne11to do Gentio

paira manutenção de
equipamentos.

G12

Tef ao menos 6 1abo-

''; É::'ht=:=lE
Adequar meta:

'Teí ao meí%os $ laborató-
rios de Infoímáticla para u$o

geral em operação."

Finalizare apresentar
plano de ocupação e
play)o de implantação
do Campas definitivo.

G]4 Retirarrneta do pianejairlen-

Ter sistemática implan
cada de avallaçãí)e

adequação periódica
dalnfraestfutura no
çg lppu!..wçvi$Mg;

Adequar meta:
"Teí sistemática ilnplaíltada
de zlvaiiação e }rlarluteflção
periódica da infraestrutura

no Campus.'

G15



G16

Veicular ao menos 4ü
notícias anualmaí){e

el71 meios de comuí3i-
caÇão extensos à

UF$G. relacionadas ã
atividades de ensino.
pesquisa e exterlsão
ilo Centro Joinviile.

Adequar Dieta: l De forma gera . me parece ade-
"Aumentar anualmer:te em i qua€1o apresentar as tretas em
10%: eln relaçêão ao ano l lermos percentuais e não abso-

anterior, o número de nota- l lutos, considerando. í)este caso.
clãs em meios de conluni- l um aumento de ID$b em relação
cação externos â UF$C. i ao ano anterior.

relacionadas a ativldades de l
ensino. pesquisa e extorsão

ll!!çgnpw q9.:@j e!!US:..
l

Nova meta: l Existe necessidade de definir a
[)efinir a situação do Cam- snuaçao ao campus de Joinvil-

ÜiliH$ilu!: Zii:!:B Bl;' ' Ê Perini. Ê

Corlslderando a aprovação e
reçãulamenl:anão da lei que e$

Nova baeta: i tabelece medidas de incentivo à
'Formalizar cima estrutura i inovação ê ã püsqí.!is:; der:tific;i

de estímulo à Inovação e ilo l e lecnolüyica, é importC8nte que
Empreendedciri$mo no i a u iversidade $e atuailze e $e

Camptls." i organize i)ara poder uitllizar de
form;: adeqiiada o$ berieficios

PnVig9$:
Como em qualquer empresa, a
rotativid;3(ie interna pode trazer

Nova Meta: benefícios em terí710s de moti-
"Reduzir a rotatividade in- vagão pessoal: mas pode trazer
tema dos STAE entrei;' prejuízos constderanclo o tenlpa

setores do Cãttípilê de Joií3- i rleces$;mo para a$ pessoas $e

;É'ÉiÜltF' 4aÇH;$,;Ç=-
.' -' ! cerumlimit:{,rTláximoparaa l

rotatividade, ya:antirido a conti-
nuidade dos serviços.

flão existe no Centro regras
Nova Meta: l para i.itiiiz :ção Jos m ios enter

"Estabelecer uma politica de l rios de coiTlunicação. Paíece-
coiutinicaçâo interna." l me ade(l!.!ado procurar estabe- l

ieceresta política. l
Temos ijm equipar lento cle

1. ..ag$qy@g
Nova Meta: 'q colaboração colrl outr:is Uni-

. '''"-'-"''''' l ver$idadcsdaf ülãooodoÊr8-

B:li:lH E li$1$ ê
'' ""'"- Ã- " - ''' l atlvidadescanjuíltasde pesqtíi-

$a e extensão,

G17

\
''\

G20

G21

G22



ENSINO

®gTÂE ÀTUÃg$ PROPOSTA ANÁLISE

T©í ao menos 60% dos
cursos de graduação
vala dos com Concei-

to PrellK mar de Curso
GPC*5

Ter rtormativ3 Impõe- l
rTlenta(]ü para distri-
buição de encargos

dldáticos quis coí side-
re nüívleío de aluílos

illõs turmas, rlúmero de
disciplinas e outros

critérios 8 $erein defi-
rlldos

Ter ao menos 50i)Hü de i
participação rla ivalia-

eão iüstitt.icionai em
{üdcs o$ sega e tos
docentes, $TAE, dl$-

PP H PP 4

Peííllanece rlo planejamen

[
E2

Permai"tece no plariejamen

Pefinarlece no planejaínen
{0

Em 20'18 foram realizadas se-
Kl;$na$ acadêrnlcas em todos o$
cursos. Deve $er meta para o$
próximos anos, consideralado
taírltléln qt:e o CUn aprovou o

calendário de 2019 com a previ-
são de reailzação de semanas

ücadêí'bicas dos cLlr$o$. 1

' 1

Tef semana açadêmi.
ca em pelo nle110s 4

cursos de graduação.

Adequar meta:
'Ter semana cadêmic=i em
todos os cursos de gradua-

ção.'

E4

[
E5

F

Ter 80% dos l;iborató-
rios com comprovada

aÊividade em aü nleno$
duas das três dimeíl-

sães: eí $!ílo, pesquisca
e extensão.

Realizar üo menc$ 2
cursos anuais de ca-

pacitação docente com
foco cm novas técni-
cas eínétcdos d© en-

sino e êâví1llEição.

itrlpiantartécnicas ino-
vadoras de ensino e:n
ao rneno$ 10 disclpii-

Permanece no planejamen

E6 Permanece nü planejarner]

E7 Permanece no planejame']

Conforme informações obtidas
íla PRC)GRÃD, 8 UF$G ílão

está ilpta 8 0ferecerdisclplinas
EaD eln cursos presencials

Portanto a adequação da meta
refaz necessária

Of dar ao menos 2
disciplinas EAD em

cada curso de gr:adua
ção.

AdeqtJar meta:
"Formalizar disclpliilas EaD
ílci currículo de cursos pre-

seí3clas da UF$G,"
E8



Nclinear uma coorde-
nação para cada disci-

plina rt)inistrada por
diferentes professores

a üm de $e {er uma
melhor homogeneida-
de do nivelde exigên-

Reduziríndíce dere-
provaçãotrlédio das
disciplinas das áre:is

d© Física. Matemática.
Estatística e Progra-

mação dos quatro pri-
meiros semestres dos
cursos de graduação
do centro para no má-

xin'tü 4(1o%;}.

Reduziríndlce d© ra-
prevação médio por

frequência insuficiente
das discipilrlas das

áreas de Física, Ma-
t iT3ãtlca, Esta Ístlc
Programação dos qua-
tro f3rimeiros semes-
tres dos cursos d©

graduação do centro,
para no máximo 1 0%.

Adequar meta:
'lmplemerltar projüto piloto
de tiniformizaçêo de pelo

ítlenos unia disciplina minis-
trada pordiferentes profes
$ore$ da área de matemáti-

c.;ã ou física.'

A meta original é clifícll de $er
implementada. Â }aova proposta
é mais realista e perrílite uma

avaliação dos res !atados antes
de ser iãpllcad.; de fomaa yerte-

íallzada

E9

EIO Permanece no pianejamen

Permanece no planejamen-Ell

l
De fomla geral. me parece ade-

Adequar meta: qtiado apresentar as i"netas em
'Reduzir em 10 %) ao nno, l termos perceíltuais e não abso-

em relação ao ano arlterior, lutos. Uma redução progressiva
a evasão das cursos de i anual de 10?'b lhos próximos dois
graduação do centro." anos me parece L:ma meta mui-

to mais {ac{ ívei,

Reduzirevasãü das
cursos de graduação

do centro para no má-
xirrio 40 alurlos por

E12

Viabliizar ao menos 4
palestras otleventos

anuais, direcionadas ã
alunos de gradtlé3ção
com temas reÊaçiona-
dos 8 técnicas de 8$-
{udo. marcado d© tra-

balho saÊf-sk/f/s.
Manter a oferta $eme$-
tralde cursos de apoio
pedagógico eín mate-
mática, física ê leittlra
e produção texttlale
orientação pedagógi-

çd.
Tererllaperação ao

menos dois cursos d©
mestrado e urm curso

de doutorado.

Permanece no f)lanejalnen-E13

L

E14

O apoio peclaglâgico erra pro-
gramação é ímpoNíãi"ite para o$
alunos do c':liltr0 8 está sendo l
ofertado atualmeflto. Natural
que a:neta seja adequada

]
Adeqtlar meta:

"Manter a oferta semestral
de cursos de apoio pedagó-
gico em nlateínática, física,
programação e orier1lação

pedagógica.

El$ Peímaílece no planejanlen



Terçad $fo atuailza
do de pelo ivleno$ 90%
dos ügíessos do cen-E16

Penllanece na planejaínen-

Nova nlet8:
"Submeter à CAPO:S pro-

posta de curso de mestrado
profissional."

Considerando que o Campus de
Joinvllle está iriseíido em um i

parque industrial: a oferta de uln
mestrado !)rofissioílal me pare- i

çg[EwgBw©.gilgegueqa-]
Como forma de fomentar ativi- i
dados de pesquisa e extensão.

8 enteada a:dual permite uma
redução da carga) horária do-

cente em sala de aula. Deve ser
feito urll estudo para definir llm

modelo de implenlerltação:
O Campus de Joinvlile tem po-
tencial de crescimento e uma

estrutura corílpletarnente ociosa
no período noturno. Considero a

meta f)ertinente e adequada

E17

Nova meta:
'Implementar entrada actual
para o$ cursos deçãradua-! E18

NovaíneÍa:
Elaborar proposta de im -

plementação de novos cur-
sos de graduação a serem
ofertgidos no período notur-

Eq9



PESQUISA

METÀ$ÃTUÂi$ PROPG$TÃ ANAL!$K
Ter 90% dos laborató-
rios com infraestrutura
corrlpartilhada entre
peloinenos 3 profes-

PI Permanece i o planejamen
{0

Adequar mota:
"Submeter anu Imente ao
nTeno$ 100 propostas pl-
BIC/PIBITI/PIBIC-EM.

Como temos mais docentes no
momer)to eln comparação com
o ;numero existente a época d.}
elaboração da meta. 8 adequa-

çepgz meta é pertinerlte
Colmo temas mais docentes no"
moinanto etn comparação com
o Flui"adro existente 8 época da
elaboração da meia, a adeqtla

$g.!ig gleta é pertirlerlte.
O tentlo 'indiciador de pesquisa

qualificado' me parece mais
apropriado ciue 'artigo eín perió-

P2
Subrmeter arlualrneÊate
ao menos 70 propos-

tas Pi81G/PiBiTI.

í Ter no mínimo 60 bol-
sistas PIBIC/PIBITI

í voluntários ew} ativi(Ja-
de.

P3
"Ter no mínimo 100 alunos
de IC ou! IT voluntários em

ativídade.'

Produzir l artigo a:n l
periódicos pordocente l

par ano. l

Captar anualmente ao i
l menos R$ i
1 1.000.000,00 de tercei- l .
Í ros parca desenvolvi- l permanece no planejainen

mento de projetos d. ;' e i to
pesquisa e exterlsão l

}Gr 8n0. l
Introduzir curso de l .

língua ing esa no ccn- Permanece no planejamert

Viabilizar, no período l '
e;ltre 2016 e 2020, a
realização cle ao me.-
no$ 1C) pós-doc de l Permarlece nc} planejarnen-

docentes efetivos, no l to
exterior, em linhas de
pesqulsü estratégicé3s

;ira ü Centro.
Ter ao mencls 10 coo- l
peraçõó's bi ou rntiltila- l
tereis de pesquisa e/ou Permanece no plailejameri-
ensino com participa- l to
çâo de instituição es- l

tíangeira formalizad€1s

nnnHP B»pnnn0 pPn ng

Nova meta:
'Produzirlindicadorde

pesquisa qualificêido por
docente parado.'

P5

P$ ÍF qW K WIM5 1 $VI l

P7

P8



EXTENSÃO ...

mgTA$ATUAl$ PROPOSTA ANALISC

]

Realizar arluíalmente
ao nletlo$ 30 açóe$ de
exteílsáo desenvolvi-
das p:!ra a comunida-
de etn geral ($em cus-
tos oara atendidos).

XI
Permanece no pialaejarnen-

10

[ O Centro não possui orçamento
próprio. O viilor do íepasse ê

l definido pela administração cen-
l tralé executado através do pa-

gamento do duodécimo. Portan-
i to. a meta original não ê passi-

velde serexecutada ê deve ser
alterada. A proposta apresenta-
da é adequada e realista, con- l

tribtiindo para o mesmo objetivo
Ü!!PLge.«"ü 'ÜgBn!. ]

Considero adequada a inclusão
da meta cora\o forínca de incenti-
var a participação discente em

projetos de extensão.

Prever no orçamento
do cerltro el)olo finan-
ceira para a realização

bienal do CDNEM}3.

Adequar meta:
Realização bienal do C;C)-

NEMB."X2

'Teraorne110s 20C)alunas
de graduação vinculados a

projetos de extensão do
c;entro.

X3
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Alteração

Solcita a alteração de metas do Planejamento Estratégico do Campus de





UFSC
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
miNiSTEKio DA EDucAçÃo

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

Campus de Joinville
Centro Tecnológico de Joinvílle

Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC
Rua Dona Frandsca, 8300 - Bloco U

CEP 89.219-600 - Joinville/SC

Joinville, 25 de outubro de 2018

Para: Presidente do Conselho da Unidade (CTJ).
Solicitante: Comissão de Planejamento Estratégico do Campus de Joinville.
Assunto: Revisão de metas do Planejamento Estratégico do CampusJoinville ' "' '' ' de

O planejamento estratégico do Campus de Joinville, aprovado no
Conselho da Unidade, compreende o período de 2016 a 2020. É recomendável
. -'que as metas propostas sejam avaliadas com certa frequência e, se pertinente.
alteradas para melhor representar os objetivos futuros da comunidade
universitária considerando a situação presente. Como o Campus de Joinville da
UFSC sofreu grandes mudanças nos últimos dois anos, a Comissão de
Planejamento Estratégico entendeu que este é o momento apropriado para
propor alterações nas metas e elaborou a proposta apresentada no Anexo A
para que seja apreciada pelo Conselho da Unidade.

Esta proposta foi amplamente discutida na Comissão de Planejamento
Estratégico e foi colocada em consulta no período de 04 a 12 de outubro de
2018 para dos docentes e STAEs do Campus de Joinville. As contribuições
foram analisadas e incorporadas à proposta quando a julgadas pertinentes pelaComissão.

Cordialmente

Prof. Lacas \A/eihmann, Dlr. Eng.
Presidente da Comissão de Planejamen to Estratégico
Centro Tecnológico deJoinville
Jniversidade Federal de Santa Catarina -- Campus Joinville
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mPugloi;lvllle.

METASATUAIS
METAS

Adequar meta:
'Licitar e manter vigentes atas para

contratos para manutenção de
equipamentos de informática e vídeo.

climatização, equipamentos de
laboratório utilizados em atividades de

ensino."

Prever recurso no orçamento do
centro para manutenção de

equipamentos.
G12

G13

G14

Ter ao menos 6 laboratórios de
Informática para uso geral em

operação.
Finalizare apresentarplano de

ocupação e plano de implantação do
ÇglDpys definitivo

Adequar meta:
"Ter ao menos 5 laboratórios de

Retirar meta do planejamento

Ter sistemática implantada de
avaliação e adequação periódica da
infraestrutura no Campus provisório.

Adequar meta:
"Ter sistemática implantada de avaliação
e manutenção periódica da infraestrutura

no Campus."
Adequar meta:

"Aumentar anualmente em 10%. em
relação ao ano anterior, o número de
notícias em meios de comunicação
externos à UFSC, relacionadas a
atividades de ensino, pesquisa e

extensão no Campus de Joinville."
Nova meta:

'Definir a situação do Campus de
Joinville quanto à ocupação definitiva de

espaço físico."
Nova Meta:

'Formalizar uma estrutura de estímulo à
Inovação e ao Empreendedorismo no

Campus.
Nova Meta:

"Reduzir a rotatividade interna dos
STAE entre os setores do Campus de

Joinville para no máximo 10% de
servidores porano."

Nova Meta:
"Estabelecer uma politica de

comunicação interna."
Nova Meta:

'Viabilizar infraestrutura laboratorial para
equipamentos de grande porte."

Nova Meta:
"Promover ao menos uma ação anual
conjunta com a participação de IES da

região."

G15

Veicular ao menos 40 notícias
anualmente em meios de

comunicação externos à UFSC.
relacionadas a ativídades de ensino.

pesquisa e extensão no Centro
Joinville.

G16

G17

G18

4\

GP

GJ8

GP

EI
Ter admenos 60% dos cursos de

graduação avaliados com Conceito
Preliminar de Curso CPC = 5.

Permanece no planejamento

3
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METASATUAIS PROPOSTADEADEQUAÇÃODAS
METAS

Ter normativa implementada para
distribuição de encargos didáticos
que considere número de alunos

nas turmas, número de disciplinas e
outros critérios a serem definidos.
Ter ao menos 50% de participação
na avaliação institucional em todos

os segmentos docentes, STAE.
discentes,gestores.

E2 Permanece no planejamento

E3 Permanece no planejamento

E4 Ter semana acadêmica em pelo
menos 4 cursos de graduação.

Adequar meta:
'Ter semana académica em todos os

cursos de graduação."
Ter 80% dos laboratórios com

comprovada atividade em ao menos
duas das três dimensões: ensino.

esquina e extensão
Realizar ao menos 2 cursos anuais
de capacitação docente com foco
em novas técnicas e métodos de

ensino e avaliação
Implantar técnicas inovadoras de

ensino em ao menos 10 disciplinas.

E5 Permanece no planejamento

E6

E7

E8

Permanece no planejamento

Permanece no planejamento

Ofertar ao menos 2 disciplinas EAD
em cada curso de graduação.

Adequar meta:
'Formalizar disciplinas EaD no currículo

de cursos presencial da UFSC."
Adequar meta:

"Implementar projeto piloto de
uniformização de pelo menos uma
disciplina ministrada por diferentes

professores da área de matemática ou
física."

Nomear uma coordenação para
cada disciplina ministrada por

diferentes professores a fim de se
ter uma melhor homogeneidade do

nívelde exigência.

E9

Reduzir índice de reprovação médio
das disciplinas das áreas de Física

Matemática, Estatística e
Programação dos quatro primeiros

semestres dos cursos de graduação
do centro para no máximo 40%

Reduzir índice de reprovação médio
porfrequênciainsuficiente das
disciplinas das áreas de Física,

Matemática, Estatística e
Programação dos quatro primeiros

semestres dos cursos de graduação
4ç Centro, para no máximo 10%

EIO Permanece no planejamento

Ell Permanece no planejamento

Reduzirevasão doscursos de
graduação do centro para no
máximo 40 alunos por ano.

Adequar meta:
'Reduzir em 10 % ao ano, em relação ao

ano anterior. a evasão dos cursos de
graduação do centro."

E12

4
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  METAS AnUAiS l PROPOSTA OE ADEQUAÇÃO ÓÃãl

E13

Viabilizar ao menos 4 palestras ou
eventos anuais, direcionadas a

alunos de graduação com temas
relacionados a técnicas de estudo.
mercado de trabalho e so#-sA#/s.

Manter a oferta semestral de cursos
de apoio pedagógico em

matemática. física e leitura e
produçãotextuale orientação

edaaóaica.
Ter em operação ao menos dois

cursos de mestrado e um curso de
doutorado.

Permanece no planejamento

Adequar meta:
"Manter a oferta semestral de cursos de
apoio pedagógico em matemática. física.
programação e orientação pedagógica."

Permanece no planejamento

E14

E15

  E16 Tercadastro atualizado de pelo
menos 90% dos egressos do centro. Permanece na planejamento

E17   Nova meta:
"Submeter à CASES proposta de curso

de mestrado nrnfiRRinnnl "

E18   Nova meta:
"Implementar entrada anual para os

r''iircac da nraNiiao8a I'

E19

Ter 90% dos laboratórios com
infraestrutura compartilhada entre

elo menos 3 professores

Nova meta:
"Elaborar proposta de implementação de

novos cursos de graduação a serem
ofertados no período noturno."

Permanece no planejamento  PI

P2 Submeter anualmente ao menos 70
propostas PIBIC/PIBITI.

Adequar meta:
"Submeter anualmente ao menos 1 00

propostas PIBIC/PIBITI/PIBIC-FM "  
P3

Ter no mínimo 60 bolsistas
PIBIC/PIBITI voluntários em

atividade
'Ter no mínimo 100 alunos de IC ou IT

voluntários em atividade."  
P4 Produzir l artigo em periódicos por

docente porano.

Nova meta
"Produzirlindicadorde pesquisa
qualificado pordocente porano.  





UFe= . ,
F\

':-.-,'q META$ATUAIS PROPOSTADEADEQUAÇÃODAS
METAS

 
Viabilizar, no período entre 2016 e
2020, a realização de ao menos lO
pós-doc de docentes efetivos, no
exterior, em linhas de pesquisa

ggratégicas para o centro.
Ter ao menos 1 0 cooperações bi ou

multilaterais de pesquisa e/ou
ensino com participação de

instituição estrangeira formalizadas.

Permanece no planejamento

Permanece no planejamento

XI
Realizar anualmente ao menos 30
ações de extensão desenvolvidas
para a comunidade em geral (sem

custos para atendidos)

Prever no orçamento do centro
apoio financeira para a realização

bienal de CONEMB.

Permanece no planejamento

Adequar meta:
''Realização bienal do CONEMB."
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Universidade Federal de Santa Catarina
Sistema de Gestão de Processos Digitais
Encaminhamento

Processo 23080.074554/2018-33 Vol

Qtjgem

Órgão
Setor:

Responsável
Data encam.

UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina
SD/JOI - Secretaria da Direção
Juliana da Rosa
25/10/2018 às 13:13

Destino

Orgão: UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina
Setor: DR/JOI - Diretoria Geral

Responsável: Lucas Weihmann

Degppçbç

Despacho: jolcita a alteração de metas do Planejamento Estratégico do Campus de
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