MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul
Campus Rolante
Conselho de Campus - Concamp
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1

Ao quinto dia do mês de outubro de dois mil e dezoito, com início às quatorze horas, nas dependências

2

do Campus Rolante, realizou-se a quinta reunião ordinária do Conselho de Campus – Concamp do

3

Campus Rolante. A sessão foi convocada e presidida pelo Presidente do Concamp, professor Jesus

4

Rosemar Borges e secretariada pela servidora Victoria Cristina de Souza. Estiveram presentes os

5

seguintes conselheiros: Cláudia Dias Zettermann (conselheira titular); Luciano Nascimento Corsino

6

(conselheiro titular); Francisco Tardelli da Silva (conselheiro titular); Pablo Oliveira de Oliveira

7

(conselheiro suplente). Constatado o quórum, o presidente Jesus, abriu os trabalhos. A reunião foi

8

convocada com as seguintes pautas: 1. Aprovar as atas das reuniões anteriores; 2. Homologar o

9

resultado final com a classificação dos candidatos do Edital nº 17/2018, que trata do afastamento com

10

substituição de docentes para capacitação/qualificação em programas de pós-graduação stricto sensu e

11

pós-doutorado; 3. Submeter à apreciação o parecer da DGP referente ao processo 23740.000054/2018-

12

44. 1. Aprovar as atas das reuniões anteriores: A servidora Victoria C. de Souza, que secretaria o

13

Concamp, informa que por causa do acúmulo de demandas não foi possível terminar e encaminhar as

14

atas para apreciação. O Presidente Jesus sugere que ela encaminhe as atas anteriores por e-mail aos

15

conselheiros e estas sejam aprovadas por e-mail. Todos concordam. 2. Homologar o resultado final

16

com a classificação dos candidatos do Edital nº 17/2018, que trata do afastamento com

17

substituição de docentes para capacitação/qualificação em programas de pós-graduação stricto

18

sensu e pós-doutorado; O Presidente Jesus explica que a Comissão Permanente de Pessoal Docente

19

(CPPD) lhe procurou para conversar sobre a publicação do edital, pois não tinha procura e a Comissão

20

tinha dúvidas se deveria publicar. Indicou-se publicar pois poderia haver candidatos de imediato.

21

Lançado o edital, somente o docente Rafael Hofmeister de Aguiar candidatou-se e foi aprovado. Esta

22

aprovação não garante que o docente seja liberado, até porque o nosso quantitativo está extrapolado,

23

não temos como ter novo professor substituto no momento. O edital tem validade de 1 ano. Todos

24

aprovam a homologação do edital. 3. Submeter à apreciação o parecer da Diretoria de Gestão de

25

Pessoas (DGP) referente ao processo 23740.000054/2018-44: Este processo retorna após consulta

26

para a DGP quanto à junção de setores para atender demanda de melhor atendimento aos discentes,

27

alterando também quadro de horário de flexibilização. O Presidente Jesus faz a leitura do parecer, que

28

fala que para ser aceita flexibilização com a junção dos setores, deve ser feita a alteração oficial no

29

Regimento Complementar do Campus Rolante, para que os setores se tornem um único setor. Assim,

30

com base no parecer da DGP em relação ao processo de alteração de flexibilização do Campus

31

Rolante, os conselheiros decidem suspender o referido processo até a aprovação da alteração no

32

Regimento Complementar do Campus Rolante. Assuntos gerais: O Presidente Jesus lembra que

33

estamos sem membros da Comunidade Externa no Concamp. Após discussão, os conselheiros

34

decidem solicitar a elaboração de edital com três segmentos: representantes dos trabalhadores,

35

representante do setor empresarial e representante do setor público, à Comissão Eleitoral do Campus

36

Rolante, para início do ano que vem. Nada mais havendo a tratar, o presidente do Concamp, Jesus

37

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

38

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

39

aprovada será assinada por mim e pelos demais presentes.

40
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