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PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL 2011/2012
A Comissão do Planejamento Institucional do campus Joinville
encerrou em 09 de dezembro de 2011 a segunda etapa de
acompanhamento e validação das ações previstas para o ano
corrente. Durante esta etapa foi realizado um diagnóstico junto
aos departamentos e aos setores responsáveis que indicaram o
status em que cada ação se encontra. A próxima etapa será de
levantamento e cadastro preliminar das ações previstas para
2012 no Sistema de Planejamento Institucional. Durante esta
fase, a comissão está contando com a ajuda da comunidade
acadêmica através da indicação de futuras ações para o campus,
além de sugestões para as ações que ainda estão em andamento.
Está previsto no calendário acadêmico que em 02 de fevereiro
de 2012 será realizada uma assembleia para apreciação de
todos das sugestões reunidas durante o período.

VESTIBULAR 2012/01
Em 04 de dezembro foi realizado o vestibular do IF-SC em
todos os campi que oferecem cursos superiores. Em Joinville,
foram ofertadas 56 vagas para os cursos superiores de
tecnologia em Mecatrônica Industrial e em Gestão Hospitalar
para um total de 370 candidatos inscritos. A relação de
candidato por vaga foi maior para o curso de Mecatrônica
Industrial compreendendo 8 candidatos por vaga; e,
aproximadamente, 5 para cada vaga disputaram para curso de
Gestão Hospitalar. No dia da prova, tiverem 26% de abstenção.
Além do vestibular, o processo de seleção reserva 30% das
vagas para os candidatos provenientes do ENEM em ambas
modalidades, estão previstas as reservas por cota de negros e de
candidatos de escolas públicas.

EXAME DE CLASSIFICAÇÃO 2012/01
No último final de semana, 18 de dezembro de 2011, foi
realizado o Exame de Classificação para o ingresso nos cursos
técnicos modalidades integrado, concomitantes e subsequente
no primeiro semestre de 2012, somando 162 vagas As provas
ocorreram nos turnos manhã e tarde; os cursos técnicos
concomitantes e subsequentes iniciaram às 9h; os técnicos
integrados iniciaram às 15h. Dos candidatos inscritos, em
média, aconteceram 17,5% de abstenção em cada curso.

REGIMENTO DIDÁTICO PEDAGÓGICO
O encontro para discutir o Regimento Didático Pedagógico
ocorreu em 14 de dezembro de 2011, às 14h. Durante a reunião
foram apresentadas as partes do documento, esclarecidas as
dúvidas, discutidas as maneiras que o trabalho será realizado no
campus e a necessidade da escolha dos delegados que irão
representar os docentes, técnicos administrativos e discentes.
Durante o encontro foi decidido que os trabalho serão
desenvolvidos em oficinas separadas em temas específicos,
mesmo assim todos os servidores poderão dar sugestões para os
demais grupos.

VISITA À FESTA MENTALINA

Fotografia: Angela Nitschke Dums.

A direção do campus compareceu na tarde de 12 de dezembro
de 2011 na “Festa Mentalina” do Centro de Atenção
Psicossocial de Joinville (CAPS III). A festa foi uma
celebração ao Natal e ao encerramento das atividades do ano.
Estavam presentes na festa os clientes do CAPS III junto de
seus familiares, amigos e comunidade.

SEMINÁRIO DO PAC
A coordenação da Área de Saúde e Serviços realizou, em 16 de
dezembro de 2011, o Seminário dos Projetos de Ação
Comunitária desenvolvidos pelos alunos do Curso Técnico em
Enfermagem. Foram apresentados quatro trabalhos: “Educação
em saúde através do agente comunitário de saúde”, das alunas
Angela Paula Padilha, Rosangela Costa, Camila Cristiane de
Oliveira Santos e Debora Cristina Vieira Zaniz sob orientação
da Profa. Dayane Clock; “Educação em saúde: pevenção de
acidentes e 1ª socorros em uma escola da educação básica”,
dos alunos Welington Laufer, Eloisa Batista e Sabrina Rios sob
orientação da Profa. Josiane Steil; “A percepção do travestis e
transexuais em relação ao acolhimento recebido nos serviços
de saúde na cidade de Joinville”, das alunas Francine Aline
Machado, Rosani Prestes da Silva e Queila Rosa Cardoso sob
orientação da Profa. Reginalda Maciel e “Aleitamento
materno: os benefícios do auxílio e pega correta e o vínculo
entre mãe e filho”, das alunas Gislaine da Silva; Heloisa
Aparecida de Souza, Cristiane da Rosa, Maria Rubia
Magalhães sob orientação da Profa. Ondina Machado.

Acesso Wireless
Foram instalados roteadores sem fio (Wireless) dentro do IFSC Joinville. Será possível acessar à internet através de
notebooks, smartphones, etc; sites para pesquisa de material
didático, como o Youtube. A rede wireless está disponível
tanto para os alunos, como para servidores, através das redes
sem fio "IFSC - Alunos - X".

Instituto Federal de Santa Catarina | Campus Joinville | Direção Geral: Maurício Martins Taques
Coordenação de Relações Externas: Marcio Luiz Bess
www.joinville.ifsc.edu.br

p. 01

InfoJoi
Informativo do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina - Campus Joinville, ano 1, n. 1, dez. 2011.

XXXXXXXXXXX

CONCURSO ARTE DE CADERNO

Muitas vezes no tempo livre em aula,
ou atendendo a um telefonema, ou até
mesmo para passar o tempo enquanto
se espera o ônibus, distraídos ou
atentos, basta o indivíduo ter em mãos
caderno e caneta ou lápis para a
criatividade tomar conta. Desenhos,
rabiscos e formas começam a ilustrar
os cadernos. Num instante e sem dar
conta são criadas verdadeiras obras
primas. Muito desse acervo particular
acaba indo parar no lixo quando o ano
letivo encerra, pois no próximo ano
novas páginas em branco serão
preenchidas. Pensando nesse material,
que o estudante Fabiano Bernardes da
Silveira e o Prof. Márcio Luiz Bess
promovem o Concurso Arte de
Caderno, que objetiva resgatar os
desenhos feitos despretensiosamente
como uma livre manifestação artística
e exporem para apreciação pública.

Bess defende “que além de resgatar belos e
curiosos desenhos, o concurso visa
preservação física da instituição, incentiva
e desenvolve a consciência de que os
desenhos devem ser feitos nos cadernos,
folhas e demais suportes que possam ser
guardados para o próximo Arte de Caderno
e não em paredes e carteiras.” Esse
concurso acontece desde 2009 no Instituto
Estadual
Educação
–
IEE,
em
Florianópolis. Devido ao sucesso da
edições anteriores, pretende-se expandir
sua terceira edição no IF-SC. O concurso
será dividido em quatro etapas: a
divulgação (2011), a seleção das melhores
obras e montagem da exposição, a votação
e a premiação (2012). Todos interessados
podem participar, discentes, docentes e
técnicos administrativos do campus. A
exposição
temática
dos
trabalhos
selecionados acontecerá nas dependências
do IFSC – Joinville. No decorrer da
exposição a comunidade escolar será
convidada a eleger os trabalhos mais
originais. Para participar deve-se entregar
os originais, independente de tamanho e
suporte (cópias reprográficas e fotos não
serão aceitas) junto à ficha de inscrição, na
biblioteca do campus, no período de 16 à
23 de dezembro de 2011. Ou ainda, enviar

FORMATURA 2011/02
Lembramos que os alunos do Curso Técnico em Enfermagem
que estão concluindo seu curso neste final de ano, se
formarão no dia 11 de fevereiro de 2012. A solenidade de
formatura dos alunos que estão concluindo os Cursos
Técnicos em Eletroeletrônica e Mecânica será no dia 25 de
fevereiro de 2012. Mais detalhes sobre a organização das
cerimônias com a servidora Fedra Cristina, na secretaria do
campus.

pelo correio com data de postagem até 31
de janeiro de 2012 para: Instituto Federal
de Educação – IFSC, Rua Pavão, 1337,
Bairro Costa e Silva, CEP 89220-200,
Joinville/SC. Para esses, casos a ficha de
inscrição e maiores informações estão
disponíveis no endereço eletrônico: www.
artedecaderno.blogspot.com.

2012

IF-SC Joinville estabelece convênios com empresas
prestadores de serviços
A coordenação de Relações Externas está estabelecendo
parcerias com empresas de serviços em benefício à comunidade
acadêmica. A Academia The Best (Shopping Müller), o Hotel
10 (reservasjoinville@hotel10.com.br) e a Patroni Pizza
(Joinville Garten Shopping) já fazem parte das empresas
conveniadas,
brevemente
serão
divulgados
outros
estabelecimentos. Para obter as vantagens dos convênios os
servidores ou alunos devem apresentar algum documento que
comprove vínculo com a instituição (IFSC), como identidade
acadêmica, crachá, comprovante/atestado de matrícula,
comprovante de rendimentos, dentre outros.

Aniversariantes de dezembro
1/12 Jeferson Luiz Curzel - Eletroeletrônica
13/12 Flávio Werle de Camargo – Materiais e Finanças
13/12 Maria Aparecida Schmitz Borges – Cultura Geral
14/12 Regeane Slomp – Registro Acadêmico
17/12 Fabio Xavier Wegbecher – Cultura Geral
18/12 Juraci Maria Tischer - Enfermagem
25/12 Ana Carolina Staub de Melo – Cultura Geral

Instituto Federal de Santa Catarina | Campus Joinville | Direção Geral: Maurício Martins Taques
Coordenação de Relações Externas: Marcio Luiz Bess
www.joinville.ifsc.edu.br

p. 02

InfoJoi
Informativo do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina - Campus Joinville,
ano 1, n. 1, dez. 2011.
XXXXXXXXXXX

Quem é quem
Com o objetivo de conhecermos mais
nossos colegas de trabalho, foi criado o
espaço “Quem é quem?” Neste espaço
será apresentado um servidor disposto
a dividir suas experiências. Na primeira
edição, o informativo traz as palavras
da colega Andrea Heidemann...
Existem pessoas que desde muito
cedo já sabem o que desejam fazer
quando adultas; outras, o destino e
as circunstâncias vão oferecendo
possibilidades. Como você se tornou
professora?
Desde cedo estava claro a minha
paixão pelo serviço social, profissão
que assumi de coração durante 16
anos. Mas o magistério entrou na
minha vida um pouco mais tarde
quando comecei a supervisionar, na
Prefeitura
de
Blumenau,
os
acadêmicos de serviço social. A
aproximação com o estágio trouxe uma
motivação para pensar em contribuir
ainda mais com os sonhos dos novos
profissionais da minha área de atuação
e agora com um desafio ainda maior
com os futuros gestores hospitalares do
campus Joinville.

Quais são seus projetos e ações atuais?
No momento estou concentrada em
conseguir buscar o maior domínio
possível nas cinco disciplinas que estou
trabalhando no curso de Gestão
Hospitalar. Mas penso em contribuir
ainda mais principalmente no que diz
respeito a projetos de extensão.

Gostaria de deixar algum recado, aviso
ou mensagem para os que leram essa
entrevista?
Gostaria de aproveitar para agradecer a
acolhida de todos neste meu primeiro ano
de Campus Joinville, em especial a
equipe e alunos do curso de Gestão
Hospitalar.

Conhecemos o lado profissional da
professora Andréa. Gostaríamos de
conhecer um pouco do seu lado pessoal,
da Andréa fora do IFSC, estilo de vida,
família...
A Andréa fora do IFSC é mãe da Ana
Cristina, uma linda menina de 8 anos,
gosta de conhecer novos lugares e
culturas, de ouvir boa música, cinema,
teatro e de compartilhar vivências com os
amigos.
O que lhe realiza, lhe dá prazer, o que
lhe faz feliz?
Enquanto professora o que mais me deixa
feliz é poder perceber que minhas
intervenções levam para os alunos mais
do que conteúdos, que as toquem como
seres humanos, possibilitando o exercício
da cidadania.
Quais são seus planos para o futuro?
Investir na minha vida acadêmica
buscando o doutorado.

Professora Andréa Heidemann, muito
obrigada!

O colega que tiver interesse em participar
desse quadro no próximo informativo,
entre em contato com a Coord. de
Relações Externas do campus. Se não
houve
interessados,
aguardem
o
convite !!!
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