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Ao vigésimo segundo dia do mês de fevereiro de dois mil e dezenove, com início às quatorze horas e 1 

quinze minutos, nas dependências do Campus Rolante, realizou-se a primeira reunião ordinária de 2019 2 

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

Presidente do Concamp, professor Jesus Rosemar Borges e secretariada pela servidora Victoria Cristina 4 

de Souza Moura. Estiveram presentes os seguintes conselheiros: Cláudia Dias Zettermann (conselheira 5 

titular); Rafael Hofmeister de Aguiar (conselheiro suplente); Francisco Tardelli da Silva (conselheiro 6 

titular); Melânia Cristina Biasus (conselheiro titular); Marcelo Lauer Mota (conselheiro suplente); Pablo 7 

Oliveira de Oliveira (conselheiro suplente); Fernanda Larissa Müller (conselheira titular). A reunião foi 8 

convocada com as seguintes pautas: 1. Aprovação do Regulamento do Programa de Nivelamento e 9 

Acompanhamento Discente dos Cursos Integrados do IFRS Campus Rolante; 2. Flexibilização da jornada 10 

de trabalho da Coordenadoria de Assistência Estudantil e Pedagógica; 3. Alteração de data no 11 

Calendário Acadêmico 2019. O conselheiro Francisco Tardelli da Silva solicita regime de urgência para o 12 

processo 23740.000076.2019-95, que dispõe sobre a liberação de carga horária semanal ao servidor 13 

Fabiano Holderbaun, o pedido de liberação é de 40% (quarenta por cento) da carga horária semanal 14 

para fins de estudos. Todos aceitam o regime de urgência. O conselheiro Francisco explica que o 15 

processo foi feito seguindo o fluxo normal, conforme IN 006/2015. Ele lembra que hoje, no Campus, 16 

temos somente um servidor usufruindo da liberação de carga horária para estudos e que o nosso 17 

Levantamento das Necessidades de Capacitação (LNC) prevê essa liberação aos nossos servidores, assim 18 

nós como Instituição de ensino, devemos auxiliar nosso servidor que deseja se qualificar e lembra que o 19 

servidor nunca solicitou esta liberação antes. O presidente do Concamp procede a leitura dos pareceres 20 

do processo para todos. A conselheira Cláudia Dias Zettermann e a Conselheira Melânia Cristina Biasus 21 

comentam que o processo tem dois pareceres, de duas chefias. O presidente Jesus fala sobre a 22 

Comissão Interna de Supervisão (CIS) ter elaborado um parecer com referência ao parecer de somente 23 

uma chefia, não levando em consideração o parecer da chefia imediata e alerta também que não é 24 

adequado o parecer da CIS estar assinado pela servidora Luciana Lopes de Freitas, pois ela é esposa do 25 

servidor que requer a liberação de carga horária, isso gera conflito de interesse. Fala que seria mais 26 

adequado repassar o processo para outro membro da CIS realizar o parecer e assinar. O conselheiro 27 



Francisco fala que estranha o fato do Coordenador de Infraestrutura, Vagner Ribeiro Gaier ter assinado 28 

o parecer que veio do Diretor de Administração, Nelson Roza Madeira, mas ter elaborado um segundo 29 

parecer no outro dia. O presidente Jesus fala que o Coordenador Vagner pode ter decidido fazer seu 30 

próprio parecer, já que é chefia imediata do servidor que solicita a liberação de carga horária, sendo 31 

este o fluxo correto previsto na IN. Diz também que há equívoco no grupo que assina o parecer do 32 

Diretor Nelson, pois esses servidores não fazem parte diretamente da equipe de trabalho do setor de 33 

infraestrutura, por exemplo, o Coordenador Marcelo, não fará o trabalho do servidor Fabiano quando 34 

ele não estiver presente. Jesus diz que não desconsidera este questionamento, mas se foi detectado 35 

falha, deveria ter sido refeito o processo. A conselheira Cláudia acha que o parecer da CIS também 36 

deveria ser substituído, pensando até no servidor demandante da liberação, pois havendo a 37 

inconsistência no processo, temos que solicitar ajustes para que tudo fique correto, já que os 38 

conselheiros também são responsáveis pelo rumo que tudo toma após decidido. A conselheira Melânia 39 

diz que concorda com a conselheira Cláudia e com o conselheiro Francisco e lembra que o servidor não 40 

pode ser prejudicado por não termos mais servidores técnicos no Campus, pois isso é um problema 41 

maior. O presidente Jesus fala que o servidor Cristiano Conceição da Rosa, faz o mesmo curso que o 42 

servidor Fabiano e não teve nenhuma hora liberada para estudo, inclusive o servidor Fabiano que era 43 

chefe dele, chegou a comentar em certa ocasião que não tinha como liberá-lo, caso houvesse 44 

solicitação. O conselheiro Francisco lembra que a equipe hoje são três pessoas, mas o presidente Jesus 45 

lembra que a pessoa que está na Coordenação, também por falta de servidor, não tem como abrir mão 46 

do seu outro trabalho, que é estar no campo quando necessário. O conselheiro Rafael H. de Aguiar fala 47 

que os docentes têm percentual de liberação de afastamento para estudo e questiona sobre qual seria a 48 

porcentagem para os técnicos. O presidente Jesus diz que desconhece essa regulamentação a respeito 49 

dos técnicos. Então, o presidente Jesus questiona se temos como apreciar o processo e se apreciarmos o 50 

que levaríamos em consideração. A conselheira Cláudia diz que acha melhor ser analisado numa reunião 51 

extraordinária para que fique melhor para o servidor, assim poderiam ser feitas correções necessárias. O 52 

conselheiro Francisco pede vistas do processo com o intuito de fazer um parecer sobre o assunto, 53 

deliberando um encaminhamento. 1. Aprovação do Regulamento do Programa de Nivelamento e 54 

Acompanhamento Discente dos Cursos Integrados do IFRS Campus Rolante: O presidente Jesus abre o 55 

arquivo do Regulamento para iniciar os debates.  O conselheiro Rafael diz que o documento não está 56 

igual ao enviado pela secretaria do Concamp, mas Jesus diz que é porque este arquivo já contém 57 

alterações para debate. Mostram-se as alterações. O presidente Jesus fala sobre o regulamento que já 58 

existe, destinado ao Curso Superior de Tecnologia em Processos Gerenciais. A conselheira Cláudia fala 59 

que todos nós passaremos por falhas, mas quando recebeu este material achou que o documento tem 60 

muitos problemas de escrita, pergunta se outros notaram isto e se preocupa em aprovarmos o 61 



documento com tantas alterações. O conselheiro Rafael fala que fez uma revisão simples mas acha que 62 

o documento precisa de uma revisão mais apurada, assim ele pede vistas do documento. O presidente 63 

Jesus alerta que os conselheiros que pediram vistas das pautas acima, tem até quinta-feira para 64 

entregarem os pareceres. 2. Flexibilização da jornada de trabalho da Coordenadoria de Assistência 65 

Estudantil e Pedagógica: O presidente Jesus explica o processo. O conselheiro Pablo O. de Oliveira 66 

questiona sobre não constar o nome da servidora Marlise dos Santos Paz, que também compõe a 67 

equipe, no documento do processo. O presidente Jesus explica que ela está cedida e não compõe a 68 

força de trabalho, e em seu retorno ela deverá ser acrescentada à escala de trabalho. Fala-se sobre o 69 

processo estar com várias correções a serem feitas, para melhorar a escrita, para que possa ser dado o 70 

encaminhamento de forma tranquila à Diretoria de Gestão de Pessoas, garantindo que ele não retorne 71 

para que algo tão simples seja arrumado. O conselheiro Rafael se propõe a ajudar na correção linguística 72 

deste processo. A conselheira Cláudia fala que pediram vistas em dois processos por falta de clareza, se 73 

não pedirmos desse, serão dois pesos e duas medidas. O presidente Jesus diz que o propósito e o 74 

encaminhamento estão certos, só realmente precisamos alterar a parte de escrita para melhorar. A 75 

conselheira Cláudia acha que precisa integrar mais os servidores para poder justificar e embasar o 76 

pedido de flexibilização. A conselheira Melânia pede vistas, para poder melhorar o documento com base 77 

nos apontamentos acima. 3. Alteração de data no Calendário Acadêmico 2019: O presidente Jesus 78 

explica a alteração do Calendário Acadêmico, que se dá devido ao fato feriado do aniversário do 79 

Município, ter sido alterado. Todos concordam com a alteração. Assuntos gerais: O presidente Jesus fala 80 

sobre o Calendário de Reuniões Ordinárias do Concamp, que não pode ser elaborado na última reunião 81 

de 2018, pois nossa reunião foi antes da reunião do Consup, e para melhores envios de documentos que 82 

podem ser encaminhados ao Consup, buscamos espelhar nosso calendário no calendário do Consup, 83 

para nossas reuniões ocorrerem um determinado tempo antes. A conselheira Melânia pede para não 84 

termos mais reunião em dia de formatura, pois é muito difícil, visto que demanda uma grande 85 

organização, e além dela, conselheira, estar na Comissão Permanente de Formatura do Campus Rolante, 86 

a secretária do Concamp também está na mesma Comissão, tendo duas servidoras diretamente 87 

envolvidas em toda grande organização. O presidente Jesus concorda com a solicitação. O presidente 88 

Jesus apresenta o Calendário proposto pela secretaria do Concamp. Todos aprovam. O conselheiro 89 

Francisco lembra sobre o fato de estarmos sem o membro da Comunidade Externa, o presidente Jesus 90 

diz que irá pedir para ser feita eleição em único processo junto com a do Consup, que será feito em 91 

abril. Nada mais havendo a tratar, o presidente do Concamp, Jesus Borges, agradeceu a presença de 92 

todos e deu por encerrada, às quinze horas e vinte minutos, a Primeira Reunião Ordinária do Concamp 93 

de 2019, da qual eu, Victoria C. de Souza Moura, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada será 94 

assinada por mim e pelos demais presentes. 95 
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