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Ao décimo sétimo dia do mês de agosto de dois mil e dezoito, com início às quatorze horas, nas 1 

dependências do Campus Rolante, realizou-se a quarta 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); Melânia Cristina Biasus 6 

(conselheira titular); Nathan Estraes (conselheiro titular); Marcelo Lauer Mota (conselheiro suplente); 7 

Maria Carmen da Costa C. G. (conselheiro suplente); Constatado o quórum, o presidente Jesus, abriu 8 

os trabalhos. A reunião foi convocada com as seguintes pautas: 1. Aprovação das atas das reuniões 9 

anteriores; 2. Homologação da resolução ‘ad referendum’ nº 16/2018, que dispõe sobre o 10 

Resultado Final do Edital nº 12/2018 - Comissão Própria de Avaliação (CPA) do Campus Rolante; 11 

3. Aprovação do Plano de Ação 2019; 4. Aprovação da alteração de regime de trabalho da 12 

professora Sabrina Favaretto Antunes; 5. Liberação de horário para qualificação de servidor – 13 

servidora Sara Hartke; 6. Aprovação do Regulamento do Trabalho de Conclusão De Curso – 14 

Curso Superior de Tecnologia Em Processos Gerenciais do IFRS - Campus Rolante; 7. 15 

Regulamento de Uso dos Laboratórios de Informática do Campus Rolante; 8. Alteração no 16 

horário de flexibilização de jornada de trabalho do Setor de Apoio ao Aluno; 9. Revogação da 17 

Flexibilização de jornada de trabalho do Setor de Laboratório Agrotécnico; 10. Assuntos gerais. 18 

O presidente Jesus inicia a reunião e informa que os Itens 5 e 9 foram retirados da pauta por solicitação 19 

dos interessados. 1. Aprovação das atas das reuniões anteriores. Aprovadas por unanimidade. 2. 20 

Homologação da resolução ‘ad referendum’ nº 16/2018, que dispõe sobre o Resultado Final do 21 

Edital nº 12/2018 - Comissão Própria de Avaliação (CPA) do Campus Rolante. Homologada por 22 

unanimidade. 3. Aprovação do Plano de Ação 2019. O Coordenador de Desenvolvimento Institucional 23 

e conselheiro, Francisco Tardelli, explica que cada área conversou com sua equipe e elaborou sua 24 

parte. Lembra que o Plano de Ação é vinculado ao PDI. É feita uma apresentação explanando os 25 

detalhes do documento. O presidente Jesus explica sobre o Plano de Ação. Aprovado por unanimidade. 26 

4. Aprovação da alteração de regime de trabalho da professora Sabrina Favaretto Antunes. O 27 

presidente Jesus explana sobre o processo e explica como se dá o parecer e a decisão final no Consup 28 

sobre este tema. O conselheiro Francisco fala que este processo contempla tudo que ele acha 29 

necessário. A conselheira Melânia Cristina Biasus diz que o novo processo está completo e com ajustes 30 



necessários solicitados. Aprovado por unanimidade. 6. Aprovação do Regulamento do Trabalho de 31 

Conclusão De Curso – Curso Superior de Tecnologia Em Processos Gerenciais do IFRS - 32 

Campus Rolante. Aprovado por unanimidade após alterações. 7. Regulamento de Uso dos 33 

Laboratórios de Informática do Campus Rolante. Aprovado por unanimidade após alterações. O 34 

presidente Jesus solicita que os dois regulamentos sejam enviados para revisão de Língua Portuguesa 35 

para sua finalização. O presidente Jesus solicita prorrogação de horário da reunião e todos aceitam. 8. 36 

Alteração no horário de flexibilização de jornada de trabalho do Setor de Apoio ao Aluno. O 37 

presidente Jesus explica a pauta e relembra que a servidora Marlise Paz dos Santos irá compor a 38 

Assessora de Relações Étnico-Raciais do IFRS, no Campus Porto Alegre. Explica que assim, com dois 39 

servidores fica difícil de completar as 12h da flexibilização, atendendo os 3 turnos. Explica que o 40 

processo foi encaminhado à Comissão Interna de Supervisão (CIS) para parecer. O parecer da 41 

comissão não foi favorável às alterações, indica que há infrações da normativa que rege a flexibilização. 42 

No parecer, há uma sugestão de escala de trabalho. Jesus diz que pela especifidades das ações 43 

desenvolvidas, poderíamos pensar em um grande setor composto pelo Setor de Apoio ao Aluno, Setor 44 

Pedagógico e Setor de Assistência Estudantil. O conselheiro Luciano Nascimento Corsino fala sobre 45 

essa terceira proposta e que esta foi construída pelos três setores. Jesus diz que podemos estruturar 46 

com essa alternativa, pois ela não causa prejuízo ao estudante e ao usuário. A conselheira Melânia 47 

Cristina Biasus diz que essa integração entre esses três setores já é feita, que desde o início é feito 48 

esse trabalho cooperativo. Somente se institucionalizaria algo que já é praticado. O conselheiro Luciano 49 

diz que essa junção dos setores irá potencializar este trabalho que já vem acontecendo. O presidente 50 

Jesus diz que não é oposição da gestão ou da CIS,. A conselheira Cláudia Dias Zettermann diz que o 51 

que chegou para analisar foi o processo e não o que o conselheiro Luciano leu. Fala sobre o item do 52 

memorando que diz que não haverá prejuízo aos estudantes da noite se tiver somente Assistência 53 

Estudantil para atendê-los, pergunta quais critérios usados para chegar a esta consideração. O 54 

conselheiro Luciano diz que somente tem um caso desde o início do ano de ocorrência a noite, que os 55 

setores já trabalham em cooperação e que a Coordenação de Assistência Estudantil conseguiria 56 

atender as demandas da noite. A conselheira Cláudia diz que tem um trânsito muito maior durante 57 

períodos de aula pelos corredores a noite, do que durante o dia. O conselheiro Luciano pergunta se isto 58 

foi encaminhado aos setores responsáveis. A conselheira Cláudia diz que chegou na Diretora de Ensino 59 

anterior, na Coordenadoria de Assistência Estudantil, na Coordenação de Ensino e na Direção-geral. 60 

Diz que não vê problema do grupo se unir, mas o grupo tem que visualizar essa união. Quem se 61 

responsabilizar nesse setor, nesse turno, terá que transitar, andar pela escola, atendendo funções dos 62 

outros cargos também. O conselheiro Francisco Tardelli da Silva diz que a pauta é uma coisa e o 63 

encaminhamento que está se dando é outro, se trataria de alteração no Regimento, pelo fato de 64 

extinguir setor e juntar outros, deverá ser feito novo processo de flexibilização para ser enviado à 65 

Diretoria de Gestão de Pessoas. O conselheiro Luciano diz que não tem alteração de Regimento, mas 66 

sim integração entre setores, previsto na política do IFRS, atendendo demandas de modo conjunto, os 67 

dois setores fazem as mesmas coisas, atender, orientar, encaminhar demandas. Propõe intensificação 68 

dessa integração. Que atenderá demandas até das 07h às 22h, mantendo a flexibilização dos 69 

integrantes.  Os Assistentes de Alunos trabalhariam das 07 às 19h, a Coordenação de Assistência 70 



Estudantil ajudaria no atendimento noturno. Mas diz que nada impede a junção dos setores 71 

futuramente. O presidente Jesus acha que poderíamos votar por três proposições: 1- Votação para 72 

horário das 07h às 19h do Setor de Apoio ao Aluno; 2- A volta das 08h sem flexibilização ou a 3- que 73 

seria a cooperação entre os setores e um amplo atendimento das 07h às 22h. A conselheira Cláudia diz 74 

que o grupo não está querendo prejudicar servidores, não é essa a questão. Questiona se não 75 

podemos solicitar a reitoria que cedesse um Assistente de Alunos para o Campus. Quer saber como vai 76 

ficar os horários de cada pessoa neste grande setor cooperativo, diz que precisa visualizar isto. A 77 

conselheira Maria Carmen da Costa C. G. diz que os alunos da noite, por vezes ficam fora da sala 78 

aguardando a próxima disciplina, pois não fazem aquela que está sendo dada aula no momento, fala da 79 

falta que faz um espaço de convivência amplo para os alunos no Campus. Fala que precisamos ver o 80 

lado do aluno também, o aluno do noturno tem outras características e outras demandas, diferentes do 81 

diurno. Relata que os alunos acham que na sala da Coordenação de Assistência Estudantil não se trata 82 

assunto estudantil. O presidente Jesus não acha que tenha que amarrar o horário das 07h às 19h, e sim 83 

juntar os três setores e organizando a jornada de trabalho manhã, tarde e noite, para atendimento 84 

pleno. A servidora Luciana Lopes de Freitas, que preside a CIS explica a Comissão se apegou a 85 

questão da legislação, de pensar em demanda institucional e não individual. A servidora Débora Gabriel 86 

da Rosa Corrêa diz que não concorda com o horário sugerido pela CIS, prefere intercalar com todos. O 87 

conselheiro Francisco diz que se vai acontecer a integração dos setores, precisamos da escala.  88 

O presidente Jesus responde ao questionamento da conselheira Cláudia, diz que a Reitoria não pediria 89 

apoio se tivesse pessoal disponível e que no momento não temos código de vaga disponível. Lembra 90 

que a escala é conversada com a chefia imediata, portanto não vê fator restritivo nesse ponto para não 91 

ser votada essa questão hoje. A conselheira Cláudia diz que não quer prejudicar ninguém, mas não se 92 

sente segura de votar porque prefere visualizar a escala de trabalho. O presidente Jesus diz que como 93 

estamos com pouco tempo para mais debates e votação, que podemos fazer uma reunião 94 

extraordinária para terminar a apreciação dessa questão, suspendendo a votação do processo da 95 

alteração de horário da jornada de trabalho do Setor de Apoio ao Discente, para que seja feito o 96 

encaminhamento da proposta alternativa, levanto em conta a integração de atividades, a junção dos 97 

setores de Apoio ao Discente, Pedagógico e de Assistência Estudantil  e a elaboração da escala de 98 

trabalho. Nada mais havendo a tratar, o presidente do Concamp, Jesus Borges, agradeceu a presença 99 

de todos e deu por encerrada, às dezoito horas, a quarta reunião ordinária do Concamp de 2018, da 100 

qual eu, Victoria Souza, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada será assinada por mim e pelos 101 

demais presentes. 102 

Cláudia Dias Zettermann  103 

Francisco Tardelli da Silva  104 

Jesus Rosemar Borges 105 

Luciano Nascimento Corsino 106 

Marcelo Lauer Mota 107 



Maria Carmen da Costa C. G. 108 

Melânia Cristina Biasus 109 

Nathan Estraes 110 

Victoria Cristina de Souza 111 


