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1

Ao vigésimo terceiro dia do mês de fevereiro de dois mil e dezoito, com início às catorze horas e dez

2

minutos, nas dependências do Campus Rolante, realizou-se a primeira reunião ordinária do Conselho

3

de Campus – Concamp do Campus Rolante. A sessão foi convocada e presidida pelo Presidente do

4

Concamp, professor Jesus Rosemar Borges e secretariada pela servidora Victoria Cristina de Souza.

5

Estiveram presentes os seguintes conselheiros: Cláudia Dias Zettermann (conselheira titular); Luciano

6

Nascimento Corsino (conselheiro titular); Francisco Tardelli da Silva (conselheiro titular); Melânia

7

Cristina Biasus (conselheira titular); Marcelo Lauer Mota (conselheiro suplente); Pablo Oliveira de

8

Oliveira (conselheiro suplente); Nathan Estraes (conselheiro titular); Maria Carmen da Costa Carvalho

9

Gomes (conselheira suplente); Marlene Terezinha Petry (conselheira titular). Constatado o quórum, o

10

presidente Jesus, abriu os trabalhos. A reunião foi convocada com a seguinte pauta: 1. Aprovação do

11

Regulamento de Recuperação Paralela; 2. Aprovação do Regulamento de Colegiado de Curso; 3.

12

Aprovação da alteração do regulamento de uso das máquinas e implementos agrícolas; 4.

13

Homologação da alocação de áreas e setores dos novos servidores do Campus Rolante; 5.

14

Homologação da resolução ‘Ad referendum’ sobre o Resultado Final da Comissão Eleitoral do Campus

15

Rolante; 6. Aprovação do expediente de forma ininterrupta de alguns setores durante o horário de

16

funcionamento do Campus Rolante e a consequente flexibilização da jornada de trabalho dos servidores

17

envolvidos. O Presidente Jesus dá boas vindas às conselheiras Melânia Biasus e Marlene Petry, que

18

tomam posse nesta reunião. O conselheiro Marcelo Lauer Mota solicita regime de urgência para dois

19

processos: o processo 23740.000052.2018-55, que dispõe sobre a liberação de carga horária semanal

20

à servidora Vilma Lopes Machado e o processo 23740.000053.2018-08, que dispõe sobre a liberação

21

de carga horária semanal à servidora Landara Maitê Simon, nos dois casos o pedido de liberação é de

22

40% (quarenta por cento) da carga horária semanal para fins de estudos. O conselheiro Marcelo explica

23

que os processos não entraram em pauta a tempo, pois as universidades estavam fechadas,

24

demorando em realizar as matrículas das servidoras. Todos os membros votam a favor dos processos

25

entrarem em pauta e eles se tornam os primeiros itens da pauta. O presidente Jesus explica sobre o

26

processo de liberação de carga horária e de horário especial para estudante. O conselheiro Marcelo

27

apresenta os processos, defende que a Graduação e Especialização das servidoras são de interesse da

28

administração. A conselheira Melânia questiona se no processo as equipes foram favoráveis e se

29

organizaram prevendo a liberação de carga horária das duas servidoras, o conselheiro Marcelo informa

30

que houve concordância da equipe de trabalho. A conselheira Cláudia solicita que seja lida a Instrução

31

Normativa nº 06, de 11 de maio de 2015 que instituiu a Liberação de Carga Horária aos servidores

32

Técnico Administrativos no âmbito do IFRS, para maiores esclarecimentos e após a leitura ocorre a

33

votação onde se dá, por unanimidade, a aprovação da liberação da carga horária das servidoras. O

34

conselheiro Francisco solicita que se altere a ordem do dia, colocando a pauta da flexibilização em

35

primeira, pois os técnicos estão presentes e o assunto é decorrente. É votado e todos concordam com a

36

alteração da ordem do dia. 6. Aprovação do expediente de forma ininterrupta de alguns setores durante

37

o horário de funcionamento do Campus Rolante e a consequente flexibilização da jornada de trabalho

38

dos servidores envolvidos. O presidente Jesus explica como ocorre a flexibilização no IFRS e o fluxo

39

para os trâmites do pedido. O presidente Jesus diz que a análise da flexibilização foi feita somente com

40

os servidores que deliberaram sobre a flexibilização, e não com todos os setores do Campus que

41

deveriam estar abertos doze horas ininterruptas, por exemplo, Setor de Almoxarifado e Setor de

42

Registros Acadêmicos. O presidente Jesus solicitou que a Comissão de Flexibilização do Campus

43

Rolante, faça o estudo de todos os setores. O conselheiro Marcelo explica que foi visado dar agilidade

44

ao processo, com os setores que já tem disponibilidade de recursos humanos para realizar a

45

flexibilização. O presidente Jesus diz que mesmo que não se tenha servidor suficiente, precisamos do

46

estudo, assim podemos pleitear ingresso de mais servidores. O presidente Jesus ressalta a importância

47

que no horário de troca do servidor no setor, se tenha 1 (uma) hora com o colega que está chegando

48

para cumprir seu horário, para repassar demandas e interagir. O presidente Jesus apresenta as tabelas

49

de horários montadas por ele, alterando as que constam no processo feito pela CIS do Campus Rolante

50

e lembra que deve ficar a critério do servidor envolvido no setor, conversar sobre as trocas de horário,

51

diretamente com sua chefia imediata. Começam as apresentações e após, as votações. Setor de apoio

52

ao discente: Aprovada flexibilização do setor, por unanimidade. Setor de Tecnologia da Informação:

53

Aprovada flexibilização do setor, por unanimidade. Setor da Biblioteca: O presidente Jesus informa que

54

foi feita uma consulta com a Diretora de Ensino e com os Coordenadores de Cursos, e se constatou que

55

a Biblioteca deve estar aberta durante o horário de funcionamento do Campus Rolante, das 07h às 23h.

56

Para que fosse possível ocorrer a flexibilização no setor, visando o melhor atendimento aos alunos, o

57

servidor Heleno Carlos Jafé Nunes dos Santos foi incluído na escala de trabalho e será lotado na

58

Biblioteca após a aprovação da flexibilização. Heleno tem horário de estudante, ressalva. Aprovada

59

flexibilização do setor, por unanimidade. Setores Pedagógico e de Assistência Estudantil: O presidente

60

Jesus alerta que recebeu uma errata sobre os horários do setor, mas o conselheiro Marcelo afirma que

61

a errata não foi solicitada para entrar em análise. O presidente Jesus solicita que o setor funcione das

62

7h às 23h, que haja intercalação de turno, que a Coordenadora Vanessa tenha seu intervalo de pelo

63

menos 1h e que o horário da técnica Caroline esteja concomitante com outra servidora. O conselheiro

64

Luciano acredita que seria melhor ter duas servidoras juntas até às 22h, do que uma servidora sozinha

65

até às 23h. O conselheiro Pablo diz que o Setor de Tecnologia da Informação fica aberto até às 23h por

66

necessidade, acredita que todos os setores deveriam ficar. A conselheira Melânia diz que o setor se

67

organizará até às 23h se for importante, mas prefere duas servidoras juntas até às 22h, pois para ela

68

fica mais produtivo o trabalho. O presidente Jesus concorda com a proposta de funcionamento do setor

69

até às 22h, mas lembra que esses horários podem mudar futuramente, porque hoje nossa demanda é

70

pequena, mas irá aumentar. Aprovada flexibilização do setor, por unanimidade. Setor de Laboratórios: A

71

Coordenadora de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação e conselheira, professora Cláudia Dias

72

Zettermann, explica o funcionamento do laboratório e ressalta que as técnicas preparam o material

73

previamente para as aulas e não participam ativamente da aula com os docentes, não causando

74

nenhum impacto caso não estejam presentes na hora da aula. E de acordo com a proposta, existindo a

75

necessidade das técnicas atenderem em horários que não sejam seu horário de trabalho, a jornada de

76

trabalho voltará para o regime de 08 horas, para atender à demanda de qualquer turno. A

77

Coordenadora Cláudia concorda com a proposta de horário que é apresentada, das 09h às 21h.

78

Aprovada flexibilização do setor, por unanimidade. 1. Aprovação do Regulamento de Recuperação

79

Paralela, após as devidas alterações, o regulamento foi aprovado por unanimidade. 2. Aprovação do

80

Regulamento de Colegiado de Curso, após as devidas alterações, o regulamento foi aprovado por

81

unanimidade. 3. Aprovação da alteração do regulamento de uso das máquinas e implementos agrícolas,

82

após as devidas alterações, o regulamento foi aprovado por unanimidade. 4. Homologação da alocação

83

de áreas e setores dos novos servidores do Campus Rolante. O presidente Jesus explica que a

84

servidora Landara Maitê Simon é a nova técnica do Campus, seu cargo é auxiliar em administração e

85

ela será alocada na Diretoria de Administração para atender a demanda, explica porque não recebemos

86

o segundo técnico e após informes, a locação da servidora é aprovada por unanimidade. 5.

87

Homologação da resolução ‘Ad referendum’ sobre o Resultado Final da Comissão Eleitoral do Campus

88

Rolante. Após informes foi homologada por unanimidade a resolução ‘Ad referendum’ nº 01/2018. Nada

89

mais havendo a tratar, o presidente do Concamp, Jesus Borges, agradeceu a presença de todos e deu

90

por encerrada, às dezessete horas e dez minutos, a primeira reunião ordinária do Concamp de 2018, da

91

qual eu, Victoria Souza, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada será assinada por mim e pelos

92

demais presentes.

93

Cláudia Dias Zettermann

94

Francisco Tardelli da Silva

95

Luciano Nascimento Corsino

96

Marcelo Lauer Mota

97

Marlene Terezinha Petry

98

Maria Carmen da Costa Carvalho Gomes

99

Melânia Cristina Biasus

100

Pablo Oliveira de Oliveira

101

Nathan Estraes

102

Victoria Cristina de Souza

