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

cinquenta minutos, nas dependências do Campus Rolante, realizou-se a terceira reunião extraordinária 2 

de 2019 do Conselho de Campus – Concamp do Campus Rolante. A sessão foi convocada e presidida 3 

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

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

(conselheira titular); Luciano Nascimento Corsino (Conselheiro Titular); Rafael Hofmeister de Aguiar 6 

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

(conselheiro titular); Marcelo Lauer Mota (conselheiro suplente); Pablo Oliveira de Oliveira (conselheiro 8 

suplente). A reunião foi convocada com a seguinte pauta: 1. Solicitação de liberação de carga horária de 9 

servidor técnico-administrativo para qualificação. O presidente Jesus informa que o conselheiro 10 

Francisco Tardelli da Silva pediu vistas do processo para fazer um encaminhamento sobre o assunto. O 11 

conselheiro Francisco informa que o seu parecer é que o processo seja arquivado, que seja dada ciência 12 

ao servidor deste parecer, para que ele resolva os itens do parecer em discordância e somente após isso 13 

abra novo processo de liberação de carga horária. Assim, ele fará todo processo seguindo o trâmite da 14 

IN 006/2015 e sua chefia imediata atual terá a oportunidade de dar seu parecer novamente. O 15 

conselheiro Francisco questiona se algum conselheiro ficou com alguma dúvida. A conselheira Cláudia D. 16 

Zettermann diz que tem uma consideração, quer saber por que não está sendo considerada a redução 17 

da carga horária de 20% e sim o arquivamento do processo. O conselheiro explica que o que aconteceu 18 

é que no processo tinham dois pareceres: um indicava liberação de 20% e outro de 40%, assim, a seu 19 

ver, não há como analisar qual seria a liberação a ser levada em conta. Diz que o parecer que libera 40% 20 

da carga horária está assinado por toda equipe de trabalho do servidor, mas a conselheira Cláudia diz 21 

que o parecer que libera 20% está assinado pela chefia imediata. O conselheiro lembra que a Diretoria 22 

de Gestão de Pessoas tem o entendimento que toda equipe de trabalho deve assinar o parecer, não 23 

somente a chefia imediata, pois existem atividades em consonância com a Diretoria de Administração. O 24 

presidente Jesus questiona qual o encaminhamento que se dará se o parecer for negado pelos 25 

conselheiros, o conselheiro Francisco diz que se for negado o processo terá que ser votado como está 26 



agora. Mas ele também lembra que o processo não poderia ser votado, se for levar em conta o fato do 27 

parecer da CIS estar errado, motivo também pelo qual foi pedido vistas do processo. A conselheira 28 

Melânia questiona sobre o interesse do servidor em arquivar o processo. O presidente Jesus questiona 29 

se o servidor Fabiano Holderbaun, que está solicitando a liberação e encontra-se no auditório quer se 30 

manifestar, ele diz que sim. Fala que é a favor do arquivamento do processo para que possa fazer um 31 

novo, já que tem problemas, faça-se da maneira correta. O parecer é aprovado por unanimidade. Nada 32 

mais havendo a tratar, o presidente do Concamp, Jesus Borges, agradeceu a presença de todos e deu 33 

por encerrada, às quinze horas e quinze minutos, a Terceira Reunião Extraordinária do Concamp de 34 

2019, da qual eu, Victoria Souza, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada será assinada por mim e 35 

pelos demais presentes. 36 
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