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Ao décimo segundo dia do mês de abril de dois mil e dezenove, com início às quinze horas e quarenta 1 

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

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

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

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

Jeferson Mateus Dariva (conselheiro suplente); Francisco Tardelli da Silva (conselheiro titular); Pablo 6 

Oliveira de Oliveira (conselheiro suplente); Maria Carmen da Costa C. G (conselheira titular). A reunião 7 

foi convocada com as seguintes pautas: 1. Aprovação do Regulamento do TCC para os cursos técnicos 8 

concomitante/subsequente do IFRS Campus Rolante; 2. Aprovação da liberação de carga horária para 9 

qualificação de servidor técnico-administrativo; 3. Aprovação das atas das reuniões anteriores; 4. 10 

Aprovação do Edital para escolha dos representantes do segmento da comunidade externa no 11 

Concamp. O conselheiro Francisco Tardelli da Silva solicita regime de urgência para o processo 12 

23740.000123/2019-09, que dispõe sobre a liberação de carga horária semanal para a servidora Victoria 13 

Cristina de Souza Moura, o pedido de liberação é de 20% (vinte por cento) da carga horária semanal 14 

para fins de estudos. Todos aceitam o regime de urgência. O presidente Jesus explica o processo e após 15 

a liberação é aprovada por unanimidade. 1. Aprovação do Regulamento do TCC para os cursos técnicos 16 

concomitante/subsequente do IFRS Campus Rolante. O presidente Jesus fala que o documento está 17 

bem redigido e claro e a única alteração agora que acha necessária é a substituição da palavra aluno, 18 

por estudante, para padronização. Regulamento aprovado por unanimidade. 2. Aprovação da liberação 19 

de carga horária para qualificação de servidor técnico-administrativo. O presidente Jesus explica o 20 

processo, que se refere ao servidor Fabiano Holderbaun, onde o mesmo requer 40% de liberação da 21 

carga horária semanal, conforme IN 006/2015. É realizada a leitura do parecer da chefia imediata. O 22 

conselheiro Francisco Tardelli da Silva propõe o encaminhamento de aprovar a liberação do servidor 23 

conforme parecer da chefia, que indica a liberação de 20% da carga horária, ajustando o quadro da 24 

escala de trabalho do servidor. Como o servidor está presente, o presidente Jesus pede que ele opine 25 

sobre o dia que prefere a liberação e lembra que poderia jogar com os dias da semana, não precisando 26 

necessariamente ser um dia inteiro fora, ele poderia dividir na semana esta liberação. O servidor diz que 27 



escolhe a sexta-feira como dia da liberação, com 20% da carga horária. 3. Aprovação das atas das 28 

reuniões anteriores. O conselheiro Francisco pede para as atas sejam aprovadas na próxima reunião, 29 

pois não conseguiu realizar a leitura a tempo, visto que foram enviadas com atraso. Acorda-se que as 30 

atas serão aprovadas via e-mail e assinadas na próxima reunião. 4. Aprovação do Edital para escolha 31 

dos representantes do segmento da comunidade externa no Concamp. O presidente Jesus explica 32 

sobre o Edital e faz a leitura do mesmo. Após a leitura, o Edital é aprovado com quatro votos a favor e 33 

uma abstenção. Nada mais havendo a tratar, o presidente do Concamp, Jesus Borges, agradeceu a 34 

presença de todos e deu por encerrada, às dezesseis horas e trinta e sete minutos, a Segunda Reunião 35 

Ordinária do Concamp de 2019, da qual eu, Victoria C. de Souza Moura, lavrei a presente ata, que após 36 

lida e aprovada será assinada por mim e pelos demais presentes. 37 

Cláudia Dias Zettermann  38 

Francisco Tardelli da Silva 39 

Jeferson Mateus Dariva  40 

Jesus Rosemar Borges 41 

Maria Carmen da Costa C. G 42 

Pablo Oliveira de Oliveira 43 

Victoria Cristina de Souza Moura 44 


