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ATA Nº 006/2018 – 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 

 Aos quinze dias do mês de março de dois mil e dezoito, às dezessete horas e trinta minutos,   1 

reuniram-se na sala número 312 (tresentos e doze) do Campus Restinga, a Diretor-Geral, Presidente 2 

do Conselho de Campus e os representantes da comunidade escolar para a realização da quinta 3 

reunião extraordinária de dois mil e dezoito do Conselho de Campus. Estiveram presentes os 4 

representantes do segmento Docente: Andréia Meinerz e Rudinei Muller, os representantes do 5 

segmento Técnico-Administrativo em Educação: Daniel Flach, Davi Jonatas da Silva e Geovana 6 

Prante Gasparotto; os representantes do segmento Discente: Lúcio Costa da Rocha. A Presidente do 7 

Conselho de Campus abriu a sessão, cumprimentou os presentes e informou que a presente reunião 8 

será gravada. Iniciou com à pauta:  1. HOMOLOGAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO FINAL DO EDITAL 9 

01/2018, REFERENTE AOS AFASTAMENTOS DE SERVIDORES TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS 10 

EM EDUCAÇÃO PARA CAPACITAÇÃO/QUALIFICAÇÃO EM PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO 11 

STRICTO SENSU E PÓS-GRADUAÇÃO. 2. INFORMES GERAIS. O Presidente abriu a sessão e 12 

apresentou o edital e seu cronograma que também sofreu alterações. Foram duas inscrições das 13 

colegas: Josiane Machado Godinho e Thaiana Machado dos Anjos; contendo o parecer da equipe de 14 

trabalho, declaração da CGP e CGAE. Após análise da documentação, emitiu-se o resultado 15 

preliminar no dia 19 (dezenove) de fevereiro de 2018. Porém, esse resultado preliminar, foi 16 

modificado, tendo em vista que houve um equívoco na hora da classificação, pois o critério 17 

estabelecido é de menor certificação, portanto, após o resultado foi retificado. A colega Thaiana 18 

Machado dos Anjos ficou em 1º (primeiro) lugar e a colega Josiane Machado Godinho  ficou em 19 

2º (segundo), na classificação final. Após explicações do processo, neste momento, cabe ao 20 

Conselho de Campus homologar o resultado final. O Presidente perguntou aos conselheiros se 21 

alguém tem alguma questão a comentar. Gleison, informou como diretor-geral que colocou um 22 

memorando ao Conselho de Campus e, de acordo com o edital, as equipes de trabalho precisam 23 

prevê o funcionamento do setor com os respectivos afastamentos. Precisa constar no processo o 24 

planejamento, o qual não consta no referido processo, também, relatou que ficaria quatro servidores 25 

afastados. Também, questionou como ficará o funcionamento do setor de ensino com a ausência dos 26 

servidores. Então, anexou um memorando solicitando ao setor de ensino, em que momento irá parar 27 

e colocar o planejamento do setor, com as informações de como ficará o setor de ensino com os 28 

afastamentos dos servidores? Após conversas, ponderações. Perguntou-se quem concorda com os 29 

afastamentos? A votação foi unânime. Porém ficou definido um encaminhamento: a realização de 30 

uma reunião com o setor de ensino, coordenadoria de gestão de pessoas, direção-geral e equipe 31 
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que ficará trabalhando após os afastamentos dos servidores. O Conselho fez um pedido que seja 32 

realizada uma orientação para todos os setores e que venha um parecer do setor de ensino com 33 

uma reorganização do setor e que se realize a reunião antes da saída da servidora. Para estabelecer 34 

e organizar como irá funcionar o setor de ensino com os afastamentos dos servidores. Abriu-se para 35 

votação: Gleison, perguntou quem concorda com a homologação e com essa orientação? A votação 36 

foi unânime, o resultado do edital foi homologado com a observação citada acima. Nada mais 37 

havendo a tratar. E, para constar, eu, Janaína Ramos, secretária lavrei a presente ata, que, após lida 38 

e aprovada, será assinada, pelos presentes............................................................................................ 39 

 Janaína Ramos ________________________________________________________________ 

1. Gleison Samuel do Nascimento ___________________________________________________ 

2. Rudinei Muller_________________________________________________________________ 

3. Andréia Meinerz _______________________________________________________________ 

4. Davi Jonatas da Silva ___________________________________________________________ 

5. Geovana Prante Gasparotto ______________________________________________________ 

6. Daniel Flach _________________________________________________________________ 

7. Lúcio Costa da Rocha ___________________________________________________________ 

 

   

 


