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Aos dezessete dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezessete, com inicio às quatorze 1 

horas e dezesseis minutos, nas dependências do Campus Rolante, realizou-se a primeira reunião 2 

do Conselho de Campus – CONCAMP, com o objetivo de deliberar sobre as seguintes pautas: 1- 3 

Posse dos membros; 2- Deliberação sobre o calendário e horário das reuniões; 3- 4 

Aprovação da resolução ‘ad referendum’ do resultado da seleção de afastamento de 5 

docentes; 4- Constituição das comissões temáticas; 5- Comissão de elaboração do 6 

Regimento Próprio; 6- Aprovação da resolução ‘ad referendum’ do calendário 7 

acadêmico; 7- Aprovação da alteração de regime de trabalho do docente Tadeu Alam 8 

Ramos; 8- Aprovação da alteração de regime de trabalho do docente Tauê Cardoso Al 9 

Alam; 9- Entrega da minuta do Regimento Complementar do Campus para análise e 10 

parecer; 10- Definição da metodologia para análise e parecer da minuta do Regimento 11 

Complementar do Campus; 11-  Definição de prazo e da metodologia de análise e 12 

deliberação do Relatório de Ações Realizadas no Campus Rolante no exercício de 2017. A 13 

reunião foi coordenada pelo Presidente do CONCAMP, o Diretor-geral Pró Tempore, Jesus 14 

Rosemar Borges e secretariada pela Chefe de Gabinete Substituta, Elizete Cristina dos Santos. O 15 

Presidente inicia a reunião informando que a mesma será gravada e que todos os membros 16 

podem ter acesso à gravação quando solicitada. 1- POSSE DOS MEMBROS: O Presidente inicia 17 

a posse dos novos membros do CONCAMP, chamando cada um para assinatura do Termo de 18 

Posse. Assinaram o termo os seguintes presentes: Docentes: Cláudia Zettermann e Luciano 19 

Corsino; Discentes: Natham Estraes; Técnicos: Francisco Tardelli e Marcelo Motta, como primeiro 20 

suplente do seguimento. Estiveram ausentes os seguintes membros: Jéssica Brasil, Marlene Petry 21 

e Melânia Biasus. 2- DELIBERAÇÃO SOBRE O CALENDÁRIO E HORÁRIO DAS REUNIÕES: Na 22 

segunda pauta da reunião, se deliberou sobre o horário e calendário das futuras reuniões do 23 

Conselho de Campus. O Presidente sugere que as reuniões sigam o mesmo calendário das 24 

reuniões do CONSUP, pois algumas pautas tratadas na reunião do Conselho de Campus, 25 

também irão para deliberação no Conselho Superior. Este tem suas reuniões ordinárias bimestrais 26 

e a próxima será no dia 12 de dezembro de 2017. Todos os presentes aceitam a sugestão e a 27 

próxima reunião do CONCAMP será dia 15 de dezembro de 2017, excepcionalmente após a 28 

reunião do CONSUP. Define-se então, que as reuniões ordinárias do CONCAMP serão 29 

bimestrais, às quatorze horas, nas dependências do Campus Rolante. O tempo de duração de 30 

cada reunião será de três horas, prorrogável por mais uma hora. Para início das reuniões haverá 31 
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uma tolerância de quinze minutos, não constatando quórum, a reunião será cancelada. As pautas 32 

e local da reunião serão enviadas previamente para todos os membros com antecedência de uma 33 

semana. Foi informado ainda, que todos os conselheiros suplentes serão convidados a 34 

participarem das reuniões e que os mesmos terão direito a voz, mas não a voto. Além disso, as 35 

reuniões do CONCAMP são abertas à comunidade acadêmica, que poderá se pronunciar quando 36 

autorizada pelos conselheiros ou por solicitação da presidência, podendo ser convidada a se 37 

retirar quando a pauta for de caráter sigiloso. Para as próximas reuniões, sugere-se, que se 38 

divulguem no site do Campus Rolante, as informações referentes às reuniões, para que todos 39 

tenham conhecimento. 3- APROVAÇÃO DA RESOLUÇÃO ‘AD REFERENDUM’ DO RESULTADO 40 

DA SELEÇÃO DE AFASTAMENTO DE DOCENTES: Nesta pauta tivemos a presença da 41 

professora Ana Maria Mrás, representando a CPPD – Comissão Permanente de Pessoal Docente, 42 

para explicar sobre o edital de afastamento de docentes. O Campus Rolante dispõe de três vagas 43 

para afastamento, conforme o número de docentes lotados no Campus. O edital de afastamento 44 

foi publicado dia 21 de setembro de 2017, e o Campus teve dois docentes que se inscreveram: 45 

professor Jeferson Mateus Dariva e professor Vinicius Valent. Como tínhamos três vagas e 46 

apenas dois docentes inscritos, o professor Tadeu Alan Ramos se inscreveu no edital 47 

extraordinário. Todos aprovam o afastamento dos docentes. 4- CONSTITUIÇÃO DAS 48 

COMISSÕES TEMÁTICAS: O Presidente relata sobre as funções das comissões do CONSUP e 49 

sugere que o Conselho tenha as mesmas comissões do Conselho Superior. O conselheiro 50 

suplente, Marcelo Lauer, concorda e refere que se for desta forma ajuda, pois facilita a discussão 51 

e aprovação de demandas. As comissões do CONSUP são: Comissão de Ensino, Pesquisa, 52 

Extensão, Pós-Graduação e Títulos, Comissão de Orçamento, Finanças e Gestão Patrimonial, 53 

Comissão de Desenvolvimento Institucional e Integração Instituição-Sociedade e Comissão de 54 

Legislação, Norma, Regimentos, Redação e Recursos. Tendo em vista o pequeno número de 55 

membros da Comissão de Campus, será necessário que os membros ocupem mais de uma 56 

comissão. O Presidente traz uma relação com os nomes das comissões para que cada membro 57 

se coloque em mais de uma.  O conselheiro Marcelo sugere ampliar a participação nas comissões 58 

ao invés de ter ela mínima, pois a demanda será grande. ENCAMINHAMENTO: O grupo decide 59 

manter a composição da forma que foi eleita e durante o mandato deste Conselho, será definida a 60 

sua nova composição, para que na próxima eleição do Conselho, se inclua mais membros no 61 

mesmo. ENCAMINHAMENTO: Em função do pequeno número de presentes, definiu-se que não 62 

se criam as comissões neste momento, e que quando tiver algum assunto específico de cada 63 

comissão, que seja deliberado os integrantes que farão a avaliação/deliberação. 5- COMISSÃO 64 

DE ELABORAÇÃO DO REGIMENTO PRÓPRIO: Também em função do número de membros do 65 
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Conselho, definiu-se que todos os membros participarão da elaboração do Regimento. A 66 

coordenação dos trabalhos desta comissão ficará a cargo do conselheiro Francisco Silva. 6- 67 

APROVAÇÃO DA RESOLUÇÃO ‘AD REFERENDUM’ DO CALENDÁRIO ACADÊMICO: O 68 

Presidente traz esta pauta apenas para formalidade e homologação da resolução ‘ad referendum’, 69 

pois o calendário foi aprovado em assembleia geral dos servidores do Campus. Foi lido o 70 

documento de referência para a construção do calendário acadêmico do Campus e analisado o 71 

calendário acadêmico enviado para a Reitoria. Foram feitas algumas sugestões sobre as datas do 72 

calendário, como por exemplo, as datas da rematrícula dos cursos concomitantes e 73 

subsequentes, que segundo o calendário, começam depois do início das aulas. A Diretora de 74 

Ensino, Letícia Martins de Martins, foi chamada para esclarecer algumas dúvidas do calendário. 75 

Sobre a dúvida da conselheira Cláudia Zettermann, Letícia informa que no dia da assembleia 76 

mudou-se a data do início das aulas, e por isso a rematrícula ficou para depois do início das aulas, 77 

mas que isso será arrumado no calendário. ENCAMINHAMENTOS: Mudar a data de rematrícula 78 

dos cursos concomitantes e subsequentes para o dia 14 de fevereiro de 2018, nos turnos tarde e 79 

noite e enviar para PROEN. Colocar o feriado do dia 02 de novembro de 2018 no calendário. 80 

Tentar distribuir os eventos em mais dias da semana, para não acumular sempre nos mesmos 81 

dias da semana, como aconteceu neste ano. Com relação à demanda do conselheiro Luciano 82 

Corsino, sobre o movimento que os NEABIS dos campi dos Institutos Federais estão fazendo, a 83 

fim de instituir o dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, como dia não letivo, ele sugere 84 

que para o próximo ano poderíamos programar algumas atividades alusivas ao dia com os alunos, 85 

por falta de tempo para um debate mais ampliado sobre a mudança desta data para dia não letivo 86 

e que a elaboração do calendário do ano de 2019 considere essa demanda e coloque em pauta 87 

para discussão a aprovação do dia 20 de novembro como dia não letivo. 7 E 8- APROVAÇÃO DA 88 

ALTERAÇÃO DE REGIME DE TRABALHO DOS DOCENTES TADEU ALAM RAMOS E TAUÊ 89 

CARDOSO AL ALAM: O Presidente explica que existe uma IN que regulamenta esta solicitação e 90 

que os coordenadores de curso precisam emitir um parecer justificando a demanda do aumento 91 

de carga horária destes docentes. A Direção de Ensino da mesma forma emite seu parecer, bem 92 

como a CPPD e a Direção Geral. O Conselho de Campus publica a resolução alterando o regime 93 

de trabalho do docente e o processo segue para a Reitoria, para posterior homologação no 94 

CONSUP. O Presidente justifica a vantagem para o Campus ter um docente com Dedicação 95 

Exclusiva. O conselheiro Marcelo questiona que o docente Tadeu Alan Ramos solicitou trocar o 96 

regime de trabalho para quarenta horas e ao mesmo tempo está solicitando afastamento, que 97 

acha isso contraditório. Com relação à solicitação de afastamento do docente Tadeu, o Presidente 98 

explica que o mesmo ainda não está definido, pois o professor ainda não está matriculado em 99 
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nenhum curso, ele apenas inscreveu-se no edital complementar, lembrando que a discussão 100 

sobre o afastamento do mesmo não está na pauta. Todos aprovam o pedido de alteração do 101 

regime de trabalho dos dois docentes. 9 E 10- ENTREGA DA MINUTA DO REGIMENTO 102 

COMPLEMENTAR DO CAMPUS e DEFINIÇÃO DA METODOLOGIA PARA ANÁLISE E 103 

PARECER: O Presidente faz uma leitura do capítulo do Regimento dos Campi aprovado pelo 104 

CONSUP, que fala do conselho de campus e apresentou a minuta do Regimento Complementar 105 

que está sendo elaborado por todos os setores do Campus, juntamente com seus coordenadores 106 

e alerta que temos até o dia 15 de dezembro de 2017 para aprovação do Regimento. A comissão 107 

de construção do Regimento espera o parecer do Conselho para aprovação do mesmo. Para a 108 

próxima reunião do CONCAMP, entrará na pauta a aprovação do Regimento Complementar do 109 

Campus. ENCAMINHAMENTO: a análise do Regimento deverá ser feita da mesma forma como 110 

vinha sendo feita até momento, ou seja, setorial, ficando definida da seguinte forma: a) Prazo para 111 

leitura e reunião com seus pares: até 01 de dezembro de 2017; b) Reunião de Sistematização do 112 

parecer: até 08 de dezembro de 2017. Conselheiros responsáveis: Luciano Corsino, Francisco 113 

Silva, Nathan Estraes e Marlene Petry. Estes irão combinar o horário da reunião e repassar aos 114 

seus pares, para que estes estejam cientes e possam contribuir com o documento; c) Na véspera 115 

da convocação, devem enviar todos os processos com os pareceres prontos. A convocação para 116 

as reuniões extraordinárias do Conselho de Campus deverão ser feitas com no mínimo setenta e 117 

duas horas de antecedência. 11- DEFINIÇÃO DE PRAZO E METODOLOGIA DE ANÁLISE E 118 

DELIBERAÇÃO DO RELATÓRIO DE AÇÕES REALIZADAS NO CAMPUS ROLANTE NO 119 

EXERCÍCIO DE 2017: O Coordenador de Desenvolvimento Institucional, professor Eduardo Bassi, 120 

informa qual o objetivo deste relatório. Explica que a Reitoria solicitou o mesmo, que irá precisar 121 

de informações sobre os setores do Campus para compor o relatório e que também terá que 122 

passar pela aprovação do CONCAMP. Para a próxima reunião do Conselho também será preciso 123 

colocar na pauta a aprovação ou não deste documento.  O conselheiro Marcelo será responsável 124 

por coordenar os trabalhos de análise do parecer, mas todos devem contribuir com a construção 125 

do mesmo. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do CONCAMP, Jesus Rosemar Borges, 126 

agradeceu a presença de todos e deu por encerrada, às dezessete horas e trinta minutos, a 127 

primeira reunião ordinária do CONCAMP, da qual eu, Elizete Cristina dos Santos, lavrei a 128 

presente ata, que após lida e aprovada será assinada por mim e pelos demais presentes. 129 

Cláudia Dias Zettermann 130 

Elizete Cristina dos Santos 131 

Francisco Tardelli da Silva 132 
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Jesus Rosemar Borges 133 

Luciano Nascimento Corsino 134 

Marcelo Lauer Mota 135 

Nathan Estraes 136 


