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Às 17 horas do dia 16 de maio de 2018, na sala do Diretor-Geral do IFRS – Campus Canoas
reuniram-se os membros do Conselho de Campus do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Rio Grande do Sul – IFRS – Campus Canoas (CONCAMP), para reunião
ordinária. Estavam presentes os seguintes membros: Claudio Enrique Fernández Rodriguez e
Jaqueline Terezinha Martins Corrêa Rodrigues, representantes docentes, Jean Esperança e
Marcelo Gonçalves da Silva, representantes dos técnicos administrativos, Fernanda da Silva
Franca, representante dos discentes. A reunião foi secretariada pela substituta da chefe de
Gabinete, Valéria Scheffer da Costa. O Presidente do conselho, Prof. Mariano Nicolao,
iniciou a reunião dando as boas vindas a todos. O primeiro assunto da pauta foi sobre o
Estatuto da Associação de Pais e Mestres dos alunos dos cursos técnicos integrada ao ensino
médio do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul –
Campus Canoas. O professor Mariano explicou sobre a finalidade de criação desse estatuto
para o IFRS – Campus Canoas e a comunidade estudantil. Após as explicações, aprovou-se,
por unanimidade dos conselheiros, que o Estatuto de Pais e Mestres será encaminhado para
avaliação do procurador institucional. O segundo assunto da pauta foi sobre a alteração do
regime de trabalho dos docentes: Arnaldo Moscato dos Santos, professor da área de economia
e a docente Xana Campos Valério, professora da área de Direito. Ambos solicitaram a
alteração do regime de trabalho para 40h. Sendo que o professor Arnaldo alteraria sua carga
horária de 20h para 40h semanais e a professora Xana alteraria de 40h tempo integral para
40h dedicação exclusiva. Após discussão do assunto, e a pedido dos conselheiros
representantes dos TAE’s, Jean Esperança e Marcelo Gonçalves da Silva, a questão será
levada para conhecimento dos Técnicos administrativos do campus para elaboração de um
parecer acerca das solicitações dos docentes. Assim, no intuito de se definir a questão acima
mencionada, acordado por todos os membros do Conselho, agendou-se uma reunião
extraordinária para a próxima terça-feira, dia 22/05/2018 às 17h 30min. Nada mais havendo a
constar, encerro esta ata que vai assinada pelos presentes.
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