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Ao décimo quinto dia do mês de dezembro do ano de dois mil e dezessete, com inicio às quatorze 

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

Ordinária do Conselho de Campus – Concamp, com o objetivo de deliberar sobre as seguintes 

pautas: 1- Regulamento de visitas técnicas; 2- Definição do Calendário de Reuniões em 

2018; 3- Aprovação do Regimento Complementar do Campus Rolante; 4- Aprovação do 

Relatório de Ações e Resultados 2017 do Campus Rolante; 5- Aprovação do Regimento 

Próprio do Concamp; 6- Homologar o resultado final do Edital nº 16/2017 - Afastamento 

com substituição de docentes para participação em programas de pós-graduação stricto 

sensu e pós-doutorado. A reunião foi coordenada pelo Presidente do Concamp, o Diretor-geral 

Pro Tempore, Jesus Rosemar Borges e secretariada pela Chefe de Gabinete, Victoria Cristina de 

Souza. O Presidente inicia a reunião solicitando que a conselheira Jéssica Brasil Licarasa assine 

o termo de posse e aos demais conselheiros que assinem a ata da reunião anterior. O Presidente 

Jesus informa que o professor Vinícius Valent sairá de licença a partir de 05 de fevereiro de 2018, 

por isso precisamos de docente substituto e para cumprir formalidade necessita-se aprovação do 

Concamp em regime de urgência. A Coordenadora de Gestão de Pessoas, Cassandra Azevedo, é 

chamada para prestar esclarecimentos sobre o assunto, ela justifica que não faremos processo 

próprio e aproveitaremos a seleção de professor substituto do Campus Feliz para a mesma área 

demandada, pois um processo de seleção próprio gera muitos custos. A inclusão do assunto em 

regime de urgência foi aprovada por todos e a seguir foi realizado debate sobre a realização de 

processo seletivo próprio ou aproveitamento de edital. A Coordenadora Cassandra Azevedo diz 

que temos oito candidatos do processo vigente e que caso não dê certo, ainda há o edital do 

Campus Porto Alegre para aproveitamento e em última opção abriríamos o edital próprio. Todos 

concordam em utilizar o edital do Campus Feliz. 1- Regulamento de visitas técnicas: aprovada 

proposta do conselheiro suplente Jeferson Dariva sobre a inclusão de “propriedades rurais” no art. 

4º; aprovada a proposta do Presidente Jesus no Art. 5º, inciso 1º, sobre a necessidade de 

manifestação das diretorias de Ensino e Administração quanto à viabilidade financeira e logística, 

em caso de solicitação de visitas que extrapolem o quantitativo máximo previsto; O conselheiro 

suplente Marcelo Mota alerta que a lista com relação de alunos e servidores que irão à visita 

técnica deve ser enviada para a empresa em cinco dias úteis, mas no art. 8º, inciso 5º, constam 

três dias, então foi alterado para cinco dias; O conselheiro suplente Jeferson Dariva questiona 

sobre a reunião com pais para viagem distante, acha que é muito burocrático, a conselheira 
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Cláudia Zettermann concorda, o Presidente Jesus Borges sugere um meio termo, propõe que no 

bilhete que irá para os pais, tenha descrito que eles podem vir ao Campus para maiores 

informações sobre a visita técnica. O conselheiro Luciano Corsino concorda, mas solicita que a 

reunião convocada deve ocorrer quando tivermos pernoite, pois há muitas especificidades neste 

tipo de viagem. O conselheiro suplente Jeferson Dariva acha que o número do motorista ou da 

empresa deve ser enviado ao docente responsável pela viagem, o conselheiro suplente Marcelo 

Mota discorda, pois a empresa começará a tratar diretamente com outras pessoas assuntos que 

são da alçada do setor administrativo do campus, prejudicando assim os trâmites. Há votação: O 

servidor responsável pela solicitação do transporte junto à empresa prestadora do serviço deverá 

permanecer de sobreaviso durante todo o período previsto na viagem – 4 votos a favor, Cláudia 

Zettermann, Francisco Silva, Marcelo Mota, Jéssica Licarasa; Altere para que o docente 

responsável pela viagem tenha o telefone do motorista ou da empresa: 1 voto a favor,  Luciano 

Corsino; 1 abstenção: Nathan Estraes; Cria-se, no art.8º, o inciso 7º, para tratar desta demanda. 

Após alterações, o Regulamento foi aprovado por unanimidade. 2- Definição do Calendário de 

Reuniões em 2018: é importante que as reuniões do Concamp ocorram antes das reuniões do 

Consup para que haja possibilidade de submissão de determinadas matérias para aprovação; o 

calendário é aprovado por unanimidade, lembrando que podemos ter reuniões extraordinárias a 

qualquer tempo, convocada pelo Presidente ou 1/3 do Concamp. 3- Aprovação do Regimento 

Complementar do Campus Rolante: sobre os laboratórios, há debate se devemos separar o 

laboratório de informática, pois os outros laboratórios continuaram no Ensino. O Presidente Jesus 

Borges propôs alteração do parágrafo único para contemplar melhor definição, onde os 

profissionais responsáveis pelos Laboratórios de Informática estão vinculados ao setor de 

Tecnologia da Informação subordinado à Coordenadoria de Desenvolvimento Institucional do 

Campus, no entanto deverão cumprir as demandas didático-pedagógicas da Diretoria de Ensino; 

O conselheiro suplente Jeferson Dariva questiona se não tínhamos que ter coordenador do setor 

agropecuário e onde ele estaria no organograma, ele acha que deveria colocar a figura do 

coordenador no regimento complementar e alerta, ainda, sobre as demandas da área rural do 

Campus, que são muitas e que deveria ter essa figura de coordenador para cuidar melhor e se 

responsabilizar por esse assunto. O Presidente Jesus Borges alerta que não podemos nomear um 

coordenador sem Função Gratificada, mas quando houver disponibilidade haverá distribuição para 

os setores que ainda não foram criados; Após algumas alterações gramaticais, alterações de 

redação e alterações de nomenclaturas, o Regimento Complementar do Campus Rolante foi 

aprovado por unanimidade. Às dezessete horas e quinze minutos, o Presidente Jesus Borges 

questiona se podemos prorrogar por mais uma hora a reunião e todos aprovam. 4- Aprovação do 
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Relatório de Ações e Resultados 2017 do Campus Rolante: o Coordenador de 

Desenvolvimento Institucional, Eduardo Bassi, explica brevemente sobre o Relatório de Ações 

Realizadas, de 2017, diz que caso uma ação realizada for excluída, há então a necessidade de 

informar o status para impacto no quadro. O relatório foi aprovado por unanimidade após algumas 

alterações; 5- Aprovação do Regimento Próprio do Concamp: Há um debate sobre alterações 

de nomenclaturas e redação no Regimento Próprio do Concamp, assim como especificidades do 

texto. O Presidente Jesus Borges informa que as faltas começarão a ser contabilizadas, conforme 

o que determina o Regimento, a partir da próxima reunião. Após as devidas alterações, o 

Regimento Próprio do Concamp foi aprovado por unanimidade. Às dezoito horas e quinze 

minutos, o Presidente Jesus Borges questiona se podemos prorrogar por mais uma hora a 

reunião, todos aprovam. 6- Homologar o resultado final do Edital nº 16/2017 - Afastamento 

com substituição de docentes para participação em programas de pós-graduação stricto 

sensu e pós-doutorado: A conselheira Cláudia Zettermann informa que conversou com o 

professor Tadeu Ramos, ele informou que não passou em nenhum processo para mestrado e só 

irá passar por esse processo no meio do ano, iniciará o semestre e só na metade do ano prestará 

processo seletivo em Passo Fundo, sem garantia de que irá passar e se ausentar. O conselheiro 

Luciano Corsino acha que se tiver critério de não aprovação, teria que pedir vistas para a próxima 

reunião, para chamar o professor Tadeu Ramos para dialogar sobre sua defesa; o conselheiro 

suplente Marcelo Mota alerta sobre implicações legais que poderiam ter pelo MPF caso ele 

alterasse a carga horária e saísse de licença em seguida; o Presidente Jesus Borges não vê 

argumento legal para o MPF, salienta que é sempre de interesse Institucional que o servidor se 

qualifique, vide as diversas Instruções Normativas existentes no IFRS e lembra tudo que a 

qualificação do servidor traz para a Instituição; o conselheiro suplente Jeferson Dariva acha que 

não cabe a nós julgarmos méritos de ética ou moral e sim seguir a lei, já que são processos 

distintos e legais; Após informes e debate, foi homologado por unanimidade o resultado final do 

Edital nº 16/2017. Informes Gerais: A Coordenadora de Gestão de Pessoas, Cassandra 

Azevedo, informou que recebeu e-mail da Diretoria de Gestão de Pessoas, que nos solicita uma 

previsão da necessidade de docentes para as vagas que o IFRS recebeu mediante a portaria nº 

1.527, de 13 de dezembro de 2017, do Ministério da Educação. Necessitamos enviar uma 

resposta até segunda-feira para a DGP. O Presidente Jesus Borges acredita que o Campus 

Rolante poderá receber duas vagas de docentes, todos os conselheiros concordam que a 

prioridade é termos mais docentes da área da Informática, mas o Presidente Jesus Borges irá 

discutir com a Diretora de Ensino, Letícia Martins e encaminhar a resposta para o Concamp. Nada 

mais havendo a tratar, o presidente do Concamp, Jesus Borges, agradeceu a presença de todos e 
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deu por encerrada, às dezenove horas e dez minutos, a primeira reunião ordinária do Concamp, 

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

e pelos demais presentes. 

 

Cláudia Dias Zettermann 

Francisco Tardelli da Silva 

Jesus Rosemar Borges 

Jessica Brasil Licarasa 

Luciano Nascimento Corsino 

Marcelo Lauer Mota 

Nathan Estraes 

Victoria Cristina de Souza 

 

 


