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Ao primeiro dia do mês de outubro de dois mil e vinte um, com início às quatorze horas, via 1 

webconferência, realizou-se a décima reunião extraordinária de 2021 do Conselho de Campus – 2 

Concamp do Campus Rolante. A sessão foi convocada e presidida pela presidenta do Conselho de 3 

Campus, professora Cláudia Dias Zettermann e secretariada pela servidora Victoria Cristina de 4 

Souza Moura. Estiveram presentes os seguintes conselheiros: presidenta e membra nata: Cláudia 5 

Dias Zettermann. Representantes docentes titulares: Fernando Gonçalves de Gonçalves e Josmael 6 

Corso. Representantes Técnico-Administrativos titulares: Alcione Rosa de Morais e Melânia Cristina 7 

Biasus. Representante Discente suplente:  Evelyn Gerusa de Abreu. A reunião foi convocada com a 8 

seguinte pauta: 1. Solicitação de autorização de atividades presenciais para elaboração do 9 

trabalho de conclusão de curso do Curso Técnico em Comércio Integrado ao Ensino Médio na 10 

Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA). A presidenta do Concamp, professora Cláudia 11 

Dias Zettermann, inicia a reunião explanando a pauta da reunião que seria a solicitação de 12 

autorização de atividades presenciais para elaboração do trabalho de conclusão de curso do Curso 13 

Técnico em Comércio Integrado ao Ensino Médio na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos 14 

(EJA) e menciona que como se tem conhecimento de todos os presentes, a resolução nº 015/2021 15 

permite a realização de atividades práticas, trabalhos de conclusão de cursos e projetos 16 

presencialmente no Campus a partir da solicitação para aprovação desta atividade pelo conselho 17 

de campus. Claudia comenta então que o conselho recebeu esta solicitação enviada pelo 18 

coordenador do curso de Téc. em Comércio professor Fernando e projeta a mesma para 19 

visualização de todos os conselheiros após passando a palavra ao conselheiro e também 20 

coordenador do curso professor Fernando para que explique um pouco sobre esta solicitação. 21 

Fernando coloca que foram realizadas três reuniões com os estudantes formandos, colegiado de 22 

curso e de conselho onde se deliberou por esta solicitação de atividades presenciais no campus 23 
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com seu orientador e frisa que esta atividade trará diversos benefícios podendo destacar os 24 

cognitivos e emocionais e uma segurança e auxílio para estes estudantes que estão com maiores 25 

dificuldades na conclusão do seu trabalho acadêmico podendo acessar o laboratório de 26 

informática do campus e tirar dúvidas presencialmente com seu orientador. Claudia concorda 27 

plenamente com o professor Fernando e ressalta que uma turma conta com onze estudantes e 28 

outra com sete estudantes que mesmo juntando as duas turmas não ultrapassam a capacidade de 29 

segurança dos laboratórios de informática estipulada pelo Comitê de Crise Local para 30 

Acompanhamento e Prevenção à COVID-19. Todos aprovaram o documento. Finalizando a reunião 31 

a presidenta do Concamp, professora Cláudia Dias Zettermann, agradeceu a presença de todos e 32 

deu por encerrada, às quatorze horas e vinte minutos, a Décima Reunião Extraordinária do 33 

Concamp de 2021, da qual eu, Victoria Cristina de Souza Moura, lavrei a presente ata, que após 34 

lida e aprovada será assinada por mim e pelos demais presentes.  35 
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