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Ao oitavo dia do mês de junho de dois mil e dezoito, com início às quinze horas e dez minutos, nas 1 

dependências do Campus Rolante, realizou-se a terceira 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); Luciano Nascimento 5 

Corsino (conselheiro titular); Francisco Tardelli da Silva (conselheiro titular); Nathan Estraes 6 

(conselheiro titular); Marcelo Lauer Mota (conselheiro suplente); Constatado o quórum, o presidente 7 

Jesus, abriu os trabalhos. A reunião foi convocada com a seguinte pauta: 1. Assuntos em regime de 8 

urgência; 2. Aprovação da ata da reunião anterior; 3. Aprovação da alteração de regime de 9 

trabalho da professora Sabrina Favaretto Antunes; 4. Aprovação do Regulamento Das Atividades 10 

Curriculares Complementares - Curso Superior De Tecnologia Em Processos Gerenciais do 11 

Campus Rolante;5. Assuntos gerais.; O Presidente Jesus inicia a reunião e informa que a conselheira 12 

Marlene Terezinha Petry, solicitou o seu desligamento do Concamp por motivos pessoais. O 13 

conselheiro Luciano Nascimento Corsino solicita regime de urgência para tratar sobre alteração no 14 

Calendário Acadêmico do Campus Rolante e o conselheiro Francisco Tardelli da Silva solicita regime de 15 

urgência para a homologação do Resultado Final do Edital nº 11/2018. Todos os membros votam a 16 

favor dos novos assuntos entrarem na pauta da reunião. O conselheiro Luciano explica que 17 

necessitamos das alterações no Calendário Acadêmico devida à suspensão nas atividades letivas, 18 

determinada pela portaria nº 115/2018, de 28 de maio de 2018, do Campus Rolante. A proposta de 19 

alteração foi construída durante os Conselhos Pedagógicos. O Conselheiro Luciano explica as 20 

alterações propostas que constam no Memorando nº 024/2018 – DE/CampusRolante/IFRS e após duas 21 

pequenas alterações em relação ao exposto no memorando, a alteração do Calendário Acadêmico é 22 

aprovada por unanimidade.  O Conselheiro Francisco explica que não houve candidatos no processo 23 



eleitoral referente ao Edital nº 11/2018, que trata sobre a indicação de um servidor do Campus Rolante 24 

para a Comissão de Ética Central do IFRS. Por isso, o Diretor-geral, Jesus Borges, realizou a indicação 25 

da servidora Aline Terra Silveira. A homologação do resultado final do referido edital é aprovada por 26 

unanimidade. 2. Aprovação da ata da reunião anterior: Ata aprovada por unanimidade. 3. Aprovação 27 

da alteração de regime de trabalho da professora Sabrina Favaretto Antunes: O conselheiro 28 

Luciano informa sobre a inclusão do parecer do Coordenador do Curso Técnico Integrado em Comércio 29 

- Modalidade PROEJA, Tauê Cardoso Al-Alam, que foi incluído pois a professora Sabrina também tem 30 

carga horária prevista para este curso e sobre a retificação por erro de digitação no parecer da 31 

Coordenadora do Curso Técnico em Agropecuária, Médelin Marques da Silva. O conselheiro Marcelo 32 

Lauer Mota pediu vistas do processo; A conselheira Cláudia informa que lamenta esta decisão, pois, a 33 

servidora não cometeu erros quanto à sua solicitação, e os mesmos, se houveram, foram de 34 

responsabilidade do fluxo; O presidente Jesus então solicita o parecer ao conselheiro Marcelo dentro do 35 

prazo estipulado via Regimento Interno do Concamp, para que o processo seja novamente avaliado em 36 

reunião extraordinária. 4. Aprovação do Regulamento Das Atividades Curriculares 37 

Complementares - Curso Superior De Tecnologia Em Processos Gerenciais do Campus Rolante: 38 

O presidente Jesus questiona se esse regulamento não poderia ser genérico para todos os cursos 39 

superiores. O conselheiro Luciano e a conselheira Cláudia discordam, pois cada curso tem sua 40 

especificidade e é complicado definir a carga horária assim, ainda mais que não temos os próximos 41 

cursos superiores definidos ainda. Concorda-se que esse Regulamento se manterá somente para o 42 

Curso Superior De Tecnologia Em Processos Gerenciais, e fica a ideia de conforme forem surgindo 43 

nossos novos cursos, podemos fazer um Regulamento para cada modalidade, por exemplo, um para 44 

licenciatura, um para bacharelado. O conselheiro Francisco coordena a revisão do Regulamento com as 45 

devidas alterações e faz suas colocações. A Coordenadora do Curso, professora Aline Beatriz Schuh, é 46 

chamada para acompanhar. As alterações feitas pelo conselheiro Francisco são aceitas e o documento 47 

será enviado para a Coordenadora Aline para finalização e após será reencaminhado ao Concamp para 48 

aprovação em nova reunião ordinária. 5. Assuntos gerais: O presidente Jesus repassou alguns 49 

informes que trouxe da reunião do Colégio de Dirigentes: há um acordo para equalizarmos e 50 

padronizarmos os cargos dentro de todos os campi do IFRS; Além das vagas de Técnico em TI e 51 

Técnico em Laboratório: Informática, também ganharemos uma vaga de Jornalista e 6 vagas de 52 

docentes; Sobre recursos, o Governo Federal prometeu 2 milhões de reais de orçamento para o IFRS 53 



para investimento. Porém, virão somente 40% para empenho. Será feito um Termo de Execução 54 

Descentralizada (TED) solicitando recurso para a elaboração dos PPCI’s dos campi do IFRS, para envio 55 

ao Ministério da Educação e mesmo que haja negativa, o IFRS continuará insistindo, pois se ocorrer 56 

uma fatalidade, estará registrado oficialmente que solicitamos isso junto ao MEC. Nada mais havendo a 57 

tratar, o presidente do Concamp, Jesus Borges, agradeceu a presença de todos e deu por encerrada, 58 

às dezessete horas, a terceira reunião ordinária do Concamp de 2018, da qual eu, Victoria Souza, lavrei 59 

a presente ata, que após lida e aprovada será assinada por mim e pelos demais presentes. 60 

Cláudia Dias Zettermann  61 
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