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

dependências do Campus Rolante, realizou-se a 6ª Reunião Extraordinária 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); Marcelo Lauer Mota (conselheiro suplente); A reunião foi convocada com as 7 

seguintes pautas: 1. Alteração da flexibilização da jornada de trabalho dos Setores de Apoio ao 8 

Discente, Pedagógico e Assistência Estudantil. O presidente Jesus inicia a fala explicando que se 9 

suspendeu a votação do processo da alteração de horário da jornada de trabalho do Setor de Apoio ao 10 

Discente, para que se fizesse o encaminhamento de uma proposta alternativa, que atenda a 11 

especificidade dessa solicitação, levanto em conta a integração de atividades, juntar os setores de Apoio 12 

ao Discente, Pedagógico e de Assistência Estudantil. É feita a leitura do memorando nº 045/2018 – 13 

Direção de Ensino e leitura do anexo do memorando, onde é justificada a junção dos setores e contém a 14 

tabela de horário de trabalho dos servidores para que seja concretizada a alteração da flexibilização 15 

solicitada. A conselheira Cláudia Dias Zettermann diz que não se opõe ao proposto, mas quer que seja 16 

fixado em um local de ampla divulgação para saber a quem recorrer em diversas situações. O presidente 17 

Jesus diz que isso é obrigatório e não podemos descumprir, pede atenção ao conselheiro e Diretor de 18 

Ensino, Luciano Nascimento Corsino, inclusive nas mudanças de horário que por ventura ocorrerem. O 19 

presidente Jesus não quer que aconteça de servidor suprimir responsabilidades, pois todos irão atender 20 

alunos de forma igual. Aprovada por unanimidade a nova estruturação. O processo para essa alteração 21 

na flexibilização será encaminhado à Diretoria de Gestão de Pessoas para posterior publicação da 22 

portaria de autorização do Reitor, pois está alterando a flexibilização com a junção dos setores. Nada 23 

mais havendo a tratar, o presidente do Concamp, Jesus Borges, agradeceu a presença de todos e deu 24 

por encerrada, às dezesseis horas e vinte e nove minutos, a Sexta Reunião Extraordinária do Concamp 25 

de 2018, da qual eu, Victoria Souza, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada será assinada por 26 

mim e pelos demais presentes. 27 
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