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Relato da reunião do Núcleo Especializado de Integração dos Programas Sociais – NEIPS do 

câmpus São Miguel do Oeste do IFSC – 13/03/2020 

 

A reunião foi iniciada às 15h30min, na sala de reuniões do DAM/DG. Presentes: Adriana Schmitt, 

Aline Pickler, Ane Oliveira, Diego Bissigo, Fábio Pickler, Jacinta Marcom e Maicon Fontanive. 

Coordenação: Fábio, coordenador durante o ano de 2019, esclareceu a função de coordenação do 

Núcleo e abriu a palavra para os presentes manifestarem seu interesse ou negativa em relação a 

assumir essa função. Após a fala de cada um, Fábio aceitou continuar na coordenação até julho, 

quando deverá ser substituído por Maicon. Definição dos membros: Concordou-se que todos os 

presentes seriam considerados integrantes do NEIPS pelo período de março de 2020 a março de 

2021. Fusão NEIPS-Direitos Humanos: Tratou-se brevemente da proposta de fusão do NEIPS à 

Comissão de Direitos Humanos do câmpus tento em vista a sobreposição de temas e a coincidência 

de muitos integrantes: concordou-se em não levar a ideia adiante por ora, e acordar com a referida 

Comissão momentos de reunião conjunta. Carga-horária semanal: A proposta de carga-horária 

para a participação no NEIPS ficou decidida em 1h semanal para os membros e 2h semanais para o 

coordenador. Comprometimento: Comentou-se sobre a importância do comprometimento com o 

Núcleo tendo em vista a experiência do ano anterior em que uma equipe muito grande não 

conseguiu realizar reuniões periódicas, recaindo as atribuições para apenas algumas pessoas. 

Reuniões periódicas: Ficou acordado que as reuniões serão realizadas às sextas-feiras, às 

15h30min, horário de disponibilidade conjunta dos integrantes. Plano de Trabalho PROEJA: 

Jacinta apresentou a proposta do plano de trabalho que foi aprovado com recurso financeiro e que 

estava sendo oferecido aos câmpus do IFSC, consistente em oito eixos de atuação, dentre os quais a 

parceria com prefeituras municipais, a capacitação de formadores para o trabalho na EJA de Ensino 

Fundamental, capacitações e oferta de cursos FIC/Proeja. O grupo considerou aspectos complicados 

da proposta, como a incerteza sobre o recurso, a dificuldade de convênios, a não-sobrecarga do 

câmpus SMO – que já atua com Proeja – em relação a um novo projeto. Ficou decidido que os 

integrantes assistiriam à webconferência no dia 16/03 e aguardariam novas informações para poder 

emitir um posicionamento sobre a adesão (se facultativa) ou não a esse projeto. Mulheres Sim: 

Maicon apresentou a proposta de uma ação vinculada ao programa Mulheres Sim, cuja intenção 

inicial era a certificação de saberes para mulheres camponesas, ou, mais precisamente, para suas 

lideranças. A proposta atenderia esse público na região de São Miguel do Oeste. Os integrantes 

debateram a adequação da proposta aos parâmetros do programa Mulheres Sim, bem como a 

necessidade de adequar a proposta e apresentá-la ao público-alvo antes da submissão do projeto, 

que deve ocorrer até o dia 30/04. Próxima reunião: Marcada para 03/04/2020, com a seguinte 

pauta: (1) Análise do projeto do Mulheres Sim a ser submetido; (2) atualizações sobre o projeto 

PROEJA, se houver; (3) discussão sobre a identidade e abrangência do NEIPS/IFSC/SMO. A 

reunião encerrou-se às 17h15min.  

 


