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Ao décimo terceiro dia do mês de abril de dois mil e dezoito, com início às catorze horas e dez minutos, 1 

nas dependências do Campus Rolante, realizou-se a segunda reunião ordinária do Conselho de Campus 2 

– Concamp do Campus Rolante. A sessão foi convocada e presidida pelo Presidente do Concamp, 3 

professor Jesus Rosemar Borges e secretariada pela servidora Victoria Cristina de Souza. Estiveram 4 

presentes os seguintes conselheiros: Cláudia Dias Zettermann (conselheira titular); Jeferson Mateus 5 

Dariva (conselheiro suplente); Francisco Tardelli da Silva (conselheiro titular); Pablo Oliveira de Oliveira 6 

(conselheiro suplente); Nathan Estraes (conselheiro titular); Maria Carmem da Costa Carvalho Gomes 7 

(conselheira suplente); Marlene Terezinha Petry (conselheira titular). Constatado o quórum, o presidente 8 

Jesus, abriu os trabalhos. A reunião foi convocada com a seguinte pauta: 1. Homologação da resolução 9 

‘Ad referendum’ sobre o Resultado Final do Edital nº 04/2018, que trata sobre a escolha dos membros da 10 

Comissão de Processo Eleitoral do Campus Rolante; 2. Homologação da resolução ‘Ad referendum’ sobre 11 

o Resultado do Edital nº 05/2018, que trata sobre a escolha dos membros da Comissão Local de 12 

Elaboração do PDI do IFRS do Campus Rolante; 3. Aprovação da alteração do regime de trabalho do 13 

professor Luiz Antonio Teffili; 4. Aprovação da liberação de carga horária para qualificação do servidor 14 

Douglas Vicente Alchieri; O Presidente Jesus inicia a reunião dando posse ao conselheiro Jeferson 15 

Mateus Dariva e explicando o funcionamento da suplência para a conselheira Maria Carmen. O presidente 16 

Jesus fala um pouco sobre as pautas que abordaremos e explica como funciona no Consup com os 17 

pareceres e suas Comissões, mas que aqui não temos como fazer as comissões, pois não temos 18 

membros suficientes para constituir comissões. Há uma dúvida se são necessários pareceres ou se 19 

somente a leitura dos processos são suficientes e se seria importante algum conselheiro elaborar um 20 

parecer previamente para subsidiar a reunião. Decide-se que continuaremos fazendo somente leitura dos 21 

processos. Poderá ser decidido durante a reunião, se terá necessidade ou não do parecer. 1. 22 

Homologação da resolução ‘Ad referendum’ sobre o Resultado Final do Edital nº 04/2018, que trata sobre 23 



a escolha dos membros da Comissão de Processo Eleitoral do Campus Rolante – COPE.  Após informes 24 

sobre a Comissão foi homologada por unanimidade a resolução ‘Ad referendum’ nº 09/2018.  2. 25 

Homologação da resolução ‘Ad referendum’ sobre o Resultado do Edital nº 05/2018, que trata sobre a 26 

escolha dos membros da Comissão Local de Elaboração do PDI do IFRS do Campus Rolante. O 27 

conselheiro Jeferson Dariva questiona sobre membro nato, explica-se que está previsto na portaria da 28 

reitoria do IFRS. Após informes foi homologada por unanimidade a resolução ‘Ad referendum’ nº 10/2018. 29 

3. Aprovação da alteração do regime de trabalho do professor Luiz Antonio Teffili - O pedido de alteração 30 

de carga horária do professor Luiz Antonio Teffili foi feito via processo nº 23740.000062/2018-91, o 31 

presidente Jesus explica que não poderíamos aguardar novo concurso para colocar a vaga desse docente 32 

para 40h DE, mas tínhamos em espera candidato da vaga de 20h e em conversa com a DGP, poderíamos 33 

nomear e após abrir o processo para dedicação exclusiva. Assim, o professor Luiz Teffilli foi consultado 34 

sobre essa hipótese e aceitou a vaga, sendo nomeado para o Campus Rolante. A conselheira Cláudia 35 

Dias Zettermann alerta para os pareceres que, ao ver dela, estão iguais e não estão claros. A conselheira 36 

ficou em dúvida com a carga horária que ele tem hoje, pois pelos pareceres essa informação não está 37 

clara. A conselheira Cláudia diz ainda que é a favor, mas acha que os pareceres poderiam ser melhores 38 

formulados, não sendo todos iguais, principalmente. O presidente Jesus diz que vamos repassar a 39 

observação sobre os pareceres à Direção de Ensino. O conselheiro Pablo Oliveira alerta que se a decisão 40 

desse processo ficar mais para frente, o docente pode até vir a pedir exoneração, pelo Campus não 41 

atender o combinado de alteração de carga horária. O processo é aprovado com ressalva, deve-se 42 

melhorar o parecer, pelo menos da Direção de Ensino, antes de ser enviado ao Consup. Deve ficar clara 43 

a carga horária do docente. 4. Aprovação da liberação de carga horária para qualificação do servidor 44 

Douglas Vicente Alchieri – A solicitação de liberação de carga horária do servidor foi feita via processo nº 45 

23740.000067/2018-13, o pedido de liberação é de 40% (quarenta por cento) da carga horária semanal 46 

para fins de estudos. Esse trâmite é regido pela Instrução Normativa nº 06, de 11 de maio de 2015 que 47 

instituiu a Liberação de Carga Horária aos servidores Técnico Administrativos no âmbito do IFRS. O 48 

presidente Jesus esclarece que a liberação de carga horária para os técnicos é uma solução alternativa 49 

à dificuldade de afastamento para estudos, tendo em vista que a lei não permite nomeação de substituto 50 

para o cargo, como ocorre com os afastamentos dos docentes. Por unanimidade, se dá a aprovação da 51 

liberação da carga horária do servidor. Nada mais havendo a tratar, o presidente do Concamp, Jesus 52 

Borges, agradeceu a presença de todos e deu por encerrada, às quinze horas e dez minutos, a segunda 53 



reunião ordinária do Concamp de 2018, da qual eu, Victoria Souza, lavrei a presente ata, que após lida e 54 

aprovada será assinada por mim e pelos demais presentes. 55 
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