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ATA EXTRAORDINÁRIA Nº 02/2019 

 

Ao décimo terceiro dia do mês de fevereiro de dois mil e dezenove, com início às quatorze horas e trinta 1 

minutos, nas dependências do Campus Rolante, realizou-se a segunda reunião extraordinária 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); Luciano Nascimento Corsino (Conselheiro Titular); Rafael Hofmeister de Aguiar (conselheiro 6 

suplente); Francisco Tardelli da Silva (conselheiro titular); Melânia Cristina Biasus (conselheiro titular); 7 

Marcelo Lauer Mota (conselheiro suplente); Pablo Oliveira de Oliveira (conselheiro suplente). A reunião 8 

foi convocada com a seguinte pauta: 1. Flexibilização da jornada de trabalho da Coordenadoria de 9 

Assistência Estudantil e Pedagógica do Campus Rolante. O presidente Jesus informa sobre o parecer da 10 

conselheira Melânia C. Biasus, onde ela propôs as alterações necessárias a serem feitas no documento. 11 

Jesus apresenta o documento com as alterações feitas pela conselheira Melânia e também fez algumas 12 

considerações, para melhora de texto. A conselheira Melânia informa que gostaria já de alterar o 13 

horário da servidora Caroline Castro de Mello, pois recebeu a informação na terça-feira (12/03/2019) 14 

que a servidora não irá solicitar mais redução de carga horária, assim poderá entra na escala de trabalho 15 

cumprindo seis horas diárias. É aceita a alteração. O presidente Jesus questiona se essa escala de 16 

trabalho vai de encontro ao que foi apontado pela Diretoria de Gestão de Pessoas no processo anterior, 17 

principalmente a questão dos 25%. O conselheiro Luciano diz que não é necessário esse ajuste 18 

específico, pois essa era uma solicitação baseada nos setores separados e agora o setor é um só, todos 19 

estão nos três turnos.  Após a leitura e adequações do documento, a proposta de flexibilização é 20 

aprovada por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, o presidente do Concamp, Jesus Borges, 21 

agradeceu a presença de todos e deu por encerrada, às quatorze horas e quarenta e cinco minutos, a 22 

Segunda Reunião Extraordinária do Concamp de 2019, da qual eu, Victoria Souza, lavrei a presente ata, 23 

que após lida e aprovada será assinada por mim e pelos demais presentes. 24 
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