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Aos dois dias do mês de dezembro de dois mil e dezenove, às onze horas, reuniram-se na Sala 513 1 

(quinhentos e treze) no prédio do Campus Restinga, localizado na Rua Alberto Hoffmann, 285 2 

(duzentos e oitenta e cinco), Restinga, Porto Alegre – RS; foi realizada a oitava reunião 3 

extraordinária do Conselho do Campus Restinga (CONCAMP). A sessão foi convocada pelo 4 

Presidente do Conselho do Campus e secretariada pela secretária do Conselho Janaína Barbosa 5 

Ramos.  Estiveram presentes os representantes do segmento Docente: Rudinei Müller, Felix Nicolai 6 

Delling e Tatiana Teixeira Silveira; os representantes do segmento Técnico-Administrativo em 7 

Educação: Davi Jonatas da Silva, Pedro Sérgio Mendes Leite e Thaiana Machado dos Anjos. O 8 

Presidente do Conselho do Campus abriu a sessão cumprimentou os presentes e informou que a 9 

reunião está senda sendo gravada. A reunião foi convocada com a seguinte pauta: 1. Alteração de 10 

Regime de Trabalho do Servidor Roberto Domingues Souza. 2. Apreciação de Fluxo de Trabalho para 11 

submissão/criação de Cursos de Pós-graduação no âmbito do Campus Restinga. Gleison argumentou que 12 

há jurisprudência sobre acumular mais de sessenta horas, por esse motivo, está retornando o 13 

processo do Professor Roberto que solicitou aumento de jornada de 20h para 40h, sem dedicação 14 

exclusiva. Relatou que esse processo foi levado ao Conselho Superior e foi sugerido, 15 

primeiramente, que esse processo retornasse para ser revista a decisão do Conselho do Campus. 16 

Inclusive, relatou que a decisão do Conselho do Campus foi condicionada à redução da carga 17 

horária do professor Roberto - que é servidor Técnico-Administrativo na FURG, onde possui uma 18 

carga horária de 25 (vinte e cinco) horas, para que o mesmo solicitasse a redução das 25h para 20h 19 

e após seria aprovado à sua solicitação de 20h para 40h sem dedicação exclusiva. Então, esse 20 

processo foi encaminhado no Conselho Superior. Após ponderação, o processo retornou ao 21 

conselho para reanalisar essa viabilidade.  Após explanação acerca do processo e ponderações, as 22 

quais constam registradas no áudio da reunião. Abriu-se para votação. Gleison perguntou aos 23 

conselheiros quem concorda com a aprovação de 20h para 40h do professor Roberto sem 24 

condicionantes? Foi aprovado a solicitação de 20h para 40h, sem dedicação exclusiva. Após, 25 

passou-se à pauta 2. Apreciação de Fluxo de Trabalho para submissão/criação de Cursos de Pós-26 

graduação no âmbito do Campus Restinga. Gleison explicou essa normativa tem intuito de se ter um 27 

procedimento para ser analisado os pedidos de pós-graduação que chegarem para serem 28 

analisados pelo Conselho do Campus. A Conselheira Thaiana falou sobre a revisão das normas que 29 

estão citadas no documento, pois precisa ser revisadas e estarem atualizada. Também, falou-se 30 

sobre o artigo 5º da I.N. para trocar a palavra “relatório” pela palavra “parecer”. Após 31 

ponderações. Abriu-se para votação. Gleison perguntou aos conselheiros se poderemos considerar 32 



2 

 

a Instrução Normativa aprovada? Foi aprovado por unanimidade.  Nada mais a ser tratado, o 33 

Presidente declarou encerrada a reunião. E, para constar, eu, Janaína Barbosa Ramos, Secretária 34 

do Conselho, lavrei a presente ata, que, após lida e aprovada, será assinada pelos presentes. 35 

1. Gleison Samuel do Nascimento___________________________________________________ 

2. Rudinei Müller ________________________________________________________________ 

3. Félix Nicolai Delling _____________________________________________________________ 

4. Tatiana Teixeira Silveira _________________________________________________________ 

5. Davi Jonatas da Silva ____________________________________________________________ 

6. Pedro Sérgio Mendes Leite _______________________________________________________ 

7. Thaiana Machado dos Anjos ______________________________________________________ 


