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Ao trigésimo primeiro dia do mês de agosto de dois mil e dezoito, com início às quinze horas e trinta 1 

minutos, nas dependências do Campus Rolante, realizou-se a 5ª Reunião Extraordinária do Conselho 2 

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

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

Estiveram presentes os seguintes conselheiros: Cláudia Dias Zettermann (conselheira titular); Luciano 5 

Nascimento Corsino (conselheiro titular); Francisco Tardelli da Silva (conselheiro titular); Melânia 6 

Cristina Biasus (conselheira titular); Marcelo Lauer Mota (conselheiro suplente); A reunião foi convocada 7 

com as seguintes pautas: 1. Análise e aprovação do Plano de Ação 2019 - Campus Rolante – 8 

alterado conforme a nova matriz orçamentária. O presidente Jesus inicia a fala explicando que o 9 

Plano de Ação está sendo novamente submetido à aprovação neste Conselho, em virtude da 10 

atualização da matriz orçamentária pela Setec que resultou no aumento de R$258.546,94 (duzentos e 11 

cinquenta e oito mil e quinhentos e quarenta e seis reais com noventa e quatro centavos) do orçamento 12 

de custeio além do valor já previsto para distribuição no Plano de Ação. Francisco explica que após este 13 

aumento no orçamento foi reunida a Comissão Responsável pela elaboração do Plano de Ação e da 14 

Proposta Orçamentária Anual juntamente com o Diretor-geral do Campus para discutir sobre as 15 

alterações nos percentuais mínimos e aonde seria alocado o restante do saldo. Jesus explicou que 16 

devido este valor não estar previsto no orçamento e ter sido um aditivo a SETEC definiu o mesmo em 17 

uma rubrica de custeio abrindo a possibilidade para solicitação da troca desta rubrica para investimento 18 

no mês de março de 2019 mais que não a há garantia por parte da SETEC para a realização desta 19 

troca. O conselheiro Francisco então coloca que a comissão deliberou que os percentuais mínimos 20 

exigidos pela legislação seriam mantidos nas áreas do Ensino, Pesquisa e Extensão e quanto ao 21 

percentual mínimo para capacitação a comissão entendeu que, o orçamento mínimo previsto já no 22 

orçamento de 2018 vem atendendo todas as demandas solicitadas inclusive sendo oferecidas novas 23 

bolsas e autorizadas novas capacitações para utilização na sua totalidade e devido à necessidade de 24 

melhorarmos a infraestrutura do Campus para o bom atendimento da comunidade acadêmica se optou 25 

para que a diferença deste valor mais o saldo restante fosse solicitado no mês de março de 2019 para a 26 

SETEC a troca da rubrica para investimento e então o Campus se utilizar deste valor para a construção 27 

de uma quadra para práticas esportivas, assim atendendo uma necessidade básica de todos os cursos 28 

que tenham em seu PPC a disciplina de Educação Física e ainda podendo também ser utilizada como 29 



um ambiente de socialização e convivência para alunos e servidores. Os conselheiros então debateram 30 

sobre o parecer da comissão e acrescentaram que na construção da planta da quadra já fosse previsto 31 

em sua estrutura e dimensões as medidas para que no futuro possa se com algumas reformas se tornar 32 

um ginásio poliesportivo. O Conselheiro Francisco aborda que deve-se encaminhar justificativa do 33 

porque não cumpriremos os 5% de capacitação para defesa no Consup e que o mesmo o enviará. O 34 

conselheiro Francisco bem como os demais conselheiros acham primordial que seja elaborado o 35 

regulamento de capacitações para que se torne mais igualitário a divisão de valores e concessão de 36 

capacitações assim não privilegiando sempre os mesmos servidores e dando prioridade para as 37 

capacitações já previstas na LNC 2019. A conselheira Melânia questiona se o valor de 4% que ficará 38 

disponível para ações de capacitação servirá para cobrir o necessário e o conselheiro Francisco diz que 39 

sim, pois é o mesmo valor do ano de 2018 que atendeu a totalidade de pedidos por servidores de 40 

capacitações e bolsas para qualificação. A conselheira Cláudia diz que devemos mesmo elaborar o 41 

Regulamento para as capacitações, pois com ele não ocorrerão diferenças, como quem não previu no 42 

LNC ganhar a capacitação, mas outro servidor que previu não ganhar. Os conselheiros acham 43 

necessário também fazer um histórico dos últimos anos para verificar se o valor destinado para 44 

capacitações está sendo usado em sua totalidade. Justificativas da aprovação: o Concamp então 45 

concorda com o parecer da Comissão Responsável pela elaboração do Plano de Ação e da Proposta 46 

Orçamentária Anual que reajusta conforme o novo orçamento os percentuais mínimos de Ensino, 47 

Pesquisa e Extensão e que diante da experiência em 2018 em que tivemos todas as atividades de 48 

capacitação dos servidores custeadas pelo Campus e sendo que estes recursos não foram totalmente 49 

utilizados na sua totalidade pelo Campus, e ao passo que nos faltam recursos destinados a outras 50 

áreas, tais como “investimento e custeio.” esse valor contribuirá para atender a demanda Institucional 51 

sendo a prioridade após a troca da rubrica pela SETEC a construção de uma quadra para práticas 52 

esportivas. Aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, o presidente do Concamp, Jesus 53 

Borges, agradeceu a presença de todos e deu por encerrada, às dezesseis horas, a quinta reunião 54 

ordinária do Concamp de 2018, da qual eu, Victoria Souza, lavrei a presente ata, que após lida e 55 

aprovada será assinada por mim e pelos demais presentes. 56 
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