Conselho de Campus de Realeza

CONSELHO DE CAMPUS – ATA DA 8ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 2014
Realeza – PR, 18 agosto de 2014
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Aos dezoito dias do mês de agosto do ano de dois mil e quatorze, a partir das
treze horas e quarenta minutos, no auditório do Campus Realeza, da Universidade
Federal da Fronteira Sul, sito à Avenida Edmundo Gaievski, 1000 (mil) – Acesso
pela Rodovia PR 182 (cento e oitenta e dois), km 466 (quatrocentos e sessenta e
seis), em Realeza, Paraná, foi realizada a 8ª (oitava) Sessão Ordinária de 2014
(dois mil e quatorze) do Conselho de Campus pro tempore, sob a presidência do
Professor José Oto Konzen. Fizeram-se presentes à sessão os seguintes
conselheiros: Clovis Alencar Butzge (Coordenador Acadêmico), Clóvis Piovezan
(Coordenador do curso de Química), Eduardo de Almeida (Coordenador do curso
de Física), Izabel Aparecida Soares (Coordenadora do curso de Ciências
Biológicas), Maikel Douglas Florintino (Coordenador Administrativo), Rozane
Marcia Triches (Coordenadora do curso de Nutrição), Sabrina Casagrande
(Coordenadora do curso de Letras) e Sérgio Roberto Massagli (Coordenador da
Especialização Latu Sensu e Ensino de Língua e Literatura); representantes
docentes: Antonio Marcos Myskiw, Letiére Cabreira Soares, Marcelo Zanetti,
Márcia Fernandes Nishiyama e Viviane Scheibel de Almeida; representantes
técnicos administrativos em educação: Carlos Eduardo Cereto e Edineia Paula
Sartori Schmitz; representantes discentes: Dioni Angelin e Martha Menin;
representantes da comunidade externa: Moacir Marchi Furtado; não
compareceram à sessão por motivos justificados os conselheiros: Adalgiza
Pinto Neto (representante docente), Aparecido Francisco Bertochi dos Santos
(Coordenador do curso de Ciências Naturais) e Inácio Werle (representante da
comunidade externa); participaram da sessão os seguintes conselheiros
suplentes, no exercício da titularidade: Guilherme Oberlender (Coordenador do
curso de Medicina Veterinária), Fabiana Elias e Marilisa Hoffman (representantes
docentes); Conferindo o quórum regimental o presidente cumprimentou os
presentes e declarou aberta a 8ª (oitava) Sessão Ordinária do Conselho de
Campus Pro Tempore do Campus Realeza. EXPEDIENTE. 1.1 Informes: O
conselheiro Maikel Florintino informou que a) em relação à pavimentação interna,
foi feita a rescisão do contrato com a empresa Rimarco e está sendo feita a
consulta ao segundo colocado para verificar se há interesse por parte da empresa
de se fazer a complementação da obra pelo valor apresentado pelo primeiro
colocado; caso não seja aceita a proposta, será feita uma nova licitação, com
possível previsão de conclusão da obra para o segundo semestre de 2015 (dois
mil e quinze); b) a ligação de água, esgoto e energia elétrica do bloco dos
professores, além da ligação do esgoto do Restaurante Universitário, foi aditivada
no contrato com a mesma empresa que está executando as obras do bloco dos
professores; c) não haverá atraso na entrega do bloco dos professores, sendo que
foi incluído uma melhoria de acesso a este bloco: rampas de acessibilidade da rua
até o bloco e entre o bloco dos professores e o bloco A, além da transferência do
ponto de ônibus para em frente ao bloco dos professores; d) as obras do galpão
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das áreas experimentais e do almoxarifado de reagentes dos laboratórios serão
feitas pela mesma empresa que fez a primeira etapa dos blocos dos laboratórios e,
tão logo a empresa inicie as obras, será colocada como prioridade a revisão e
correção da obra dos laboratórios. A conselheira Sabrina Casagrande informou
que o curso de especialização em Ensino de Língua e Literatura, primeira
especialização do Campus, encerra-se na última semana de agosto com um total
de 16 (dezesseis) defesas. O conselheiro Antonio Myskiw informou que a) no dia
19 (dezenove) de agosto, haverá reunião do GT de Ciências Sociais e Humanas
para tratar da expansão dos cursos de graduação; b) o NPPD de Realeza já
possui e-mail próprio e será providenciado, através do setor de comunicação, o
fornecimento do e-mail a todos os servidores. A conselheira Isabel Soares
informou que a) no dia 14 (catorze) de agosto houve uma reunião da CPPD, na
qual foi aprovado o pedido de afastamento de dois docentes do Campus Realeza:
Cristiane de Quadros e Caroline Heinig Voltolini; b) após a publicação da lista,
aprovada no Conselho de Campus, os demais docentes que estiverem na lista
poderão encaminhar seus pedidos de afastamento, que serão de fluxo contínuo; c)
de 01(um) a 05 (cinco) de setembro acontecerá a semana acadêmica do curso de
Ciências Biológicas; d) de 24 (vinte e quatro) a 27 (vinte e sete) de setembro será
feito o reconhecimento do curso de Ciências Biológicas. O conselheiro Clóvis
Butzge informou que a) houve o ingresso de novos servidores no Campus: 05
(cinco) docentes, 01 (um) intérprete em libras, 01 (um) assistente administrativo e
01 (um) técnico em eletrotécnica; b) a biblioteca foi reorganizada para suportar
maior acervo, também houve a reorganização de algumas salas para que haja
salas para reuniões de grupo e estudo individualizado, e reorganização dos
laboratórios, com divisórias, para atender as demandas; c) foi criado, no quarto
piso, um espaço para o DCE fazer suas reuniões e guardar seus documentos; d)
após encerramento do movimento grevista dos técnicos administrativos em
educação foi iniciado um trabalho de discussão sobre a reposição dos trabalhos
para ser encaminhado à Reitoria. O Presidente informou que a) o conselheiro
Inácio Werle justificou sua ausência na reunião por problemas de saúde na família;
b) nos dias 21 (vinte e um) e 22 (vinte e dois) de agosto haverá reunião de
planejamento institucional em Passo Fundo – RS e, por este motivo, a equipe
diretiva estará ausente no Campus; c) foi formada uma comissão de estudo que
apresentou algumas propostas para climatização das salas de aulas e, com base
nas planilhas apresentadas pela comissão na reunião administrativa, foi aprovada
a implantação da climatização nos Campi Realeza e Cerro Largo; d) Foi acolhida
administrativamente a cobertura das calçadas que interligam os prédios e estão
sendo feitos os estudos e projetos para que esta obra possa ser incluída nas
prioridades das obras previstas para o próximo ano; e) foi criada uma comissão
técnica para estudar a implantação do projeto de arborização e paisagismo do
Campus, e a execução do projeto será feita pela Assessoria de Gestão,
Administração e Serviços. O conselheiro Moacir Furtado solicitou permissão para
se retirar da reunião e esta foi aceita. 1.2 Aprovação da Ata: a ata da 7ª (sétima)
sessão foi aprovada com algumas ressalvas: as abstenções relativas à votação do
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item 2.7 deverão ser suprimidas da ata. Logo após passou-se à Ordem do Dia. O
presidente apresentou a pauta da sessão, conforme segue: 2.1 Homologação de
nomes para representação docente do Campus Realeza no Conselho Editorial; 2.2
Apreciação de parecer do processo 23205.002577/2014-12: Atividades docentes
em programa de Pós-graduação na Unochapecó; 2.3 Processos de Redistribuição
docente para outras instituições; 2.4 Eleição de um representante docente do
CONSUNI para complementação do mandato 2013-2014; 2.5 Homologação de
indicação para Coordenação de Estágio do curso de Letras. A pauta foi aprovada
com uma única alteração: antecipação do item “2.5” para ser apreciado logo após
o item “2.1”. Na sequência, passou-se ao item 2.1Homologação de nomes para
representação docente do Campus Realeza no Conselho Editorial. O
conselheiro Clóvis Butzge apresentou os nomes dos representantes docentes da
área de Ciências Agrárias para o Conselho Editorial e esclareceu que, como
critério para a definição da titularidade e suplência, foi utilizada a planilha de
produção acadêmica. Ficaram definidos como representantes titular e suplente
respectivamente: Adalgiza Pinto Neto e Guilherme Oberlender. Outros 03 (três)
docentes manifestaram interesse para representar a área de Ciências Naturais:
André Lazarin Gallina, Marilisa Bialvo Hoffmann e Jair Wyzykowski. Conforme a
planilha de produção acadêmcia, definiu-se como titular e suplente da área de
Ciências Naturais, respectivamente: André Lazarin Gallina e Marilisa Bialvo
Hoffmann. O Conselho homologou, por consenso, a representação docente do
Campus Realeza no Conselho Editorial. Passou-se ao item 2.2 Homologação de
indicação para Coordenação de Estágio do curso de Letras. Considerando a
remoção da Coordenadora de Estágio do curso de Letras, professora Jeize Batista
Grzechotta, o Conselho homologou, por consenso, como Coordenadora e
Coordenadora Adjunta de Estágio do curso de Letras, respectivamente, as
professoras Ana Paula Domingos Baladeli e Naiane Carolina Menta. Passou-se ao
item 2.3 Apreciação de parecer do processo 23205.002577/2014-12: Atividades
docentes em programa de Pós-graduação na Unochapecó. O conselheiro
Clóvis Butzge apresentou o parecer da Coordenação Acadêmica do Campus
Realeza referente ao Processo 23205.002577/2014-12. O Presidente ressaltou
que os conselheiros deverão avaliar a situação de forma adequada, pois não se
tratará de um caso isolado, mas sim, uma situação que se apresentará em
cenários e áreas diversas futuramente. O conselheiro Clóvis esclareceu que,
segundo a Res. 2/2013 – CONSUNI/CPPG, a docente, por conta da dedicação
exclusiva, não poderá receber pró-labore e a UFFS possui ônus limitado, ou seja,
a docente só receberá o salário da universidade, sendo qualquer outro ônus de
responsabilidade da instituição que o deslocar. A conselheira Izabel Soares sugeriu
que, neste semestre, os horários da professora, na UNOCHAPECÓ, sejam
organizados de modo que não inviabilizem as atividades da docente, já
organizadas na UFFS. A proposta de parecer do processo 23205.002577/2014-12
foi aprovada pelos conselheiros por unanimidade. Passou-se ao item 2.3
Processos de Redistribuição docente para outras instituições. O Presidente
ressaltou a dificuldade que se tem em formar quadros permanentes de docentes,
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impossibilitando viabilizar projetos de graduação e pós-graduação e grupos de
pesquisa; disse que, em uma das reuniões administrativas realizadas em
Chapecó, foi abordada a possibilidade de formular um conjunto de regramentos
que defina melhor como proceder com as remoções e redistribuições; disse que já
exite um procedimento institucionalizado para o recebimento de docentes: as
requisições são encaminhadas para a Comissão de Ensino, Pesquisa e Extensão,
que faz a avaliação dos pedidos levando em conta o perfil do solicitante e a
existência de vaga no Campus. A conselheira Viviane disse que vê a redistribuição
como um direito do servidor; sugeriu que o fluxo seja organizado para que o
docente saia apenas no final do semestre, e que seja estabelecido nos editais que
as redistribuições e remoções poderão ser solicitadas somente após a conclusão
do estágio probatório. A conselheira Izabel Soares disse que no Núcleo
Permanente de Pessoal Docente (NPPD) tem uma comissão responsável por
elaborar uma minuta que estabelecerá os critérios de redistribuição. A conselheira
Sabrina Casagrande sugeriu que seja padronizada a entrada e saída de docentes,
encaminhando as solicitações para a Comissão de Ensino, Pesquisa e Extensão, e
que o mesmo deverá ser adotado para as remoções. O conselheiro Marcelo
Zanetti disse que o maior problema no Campus é a remoção; disse que é a favor
da redistribuição somente após o estágio probatório, porém o período que o
docente ficar no Campus se envolverá em atividades que podem ficar
posteriormente sem serem concluídas, o que será mais prejudicial do que se o
docente tivesse sido redistribuído logo após sua solicitação. O conselheiro Clóvis
Piovesan comentou que as redistribuições externas são mais demoradas que as
internas, pelo fato de ter que passar pela aprovação do MEC; disse que nos casos
de permissão da redistribuição no meio do semestre, poderia ser feita a solicitação
do empréstimo desse professor até o final do semestre. A conselheira Izabel
Soares questionou se é possível fazer redistribuições no período eleitoral. O
Presidente disse que, a princípio, a orientação do MEC era de que as
redistribuições fossem suspensas; porém há uma nova orientação que libera
redistribuições nesse período. O conselheiro Eduardo de Almeida questionou como
estão ocorrendo os processos de remoção e redistribuição dos técnicos
administrativos em educação, se estes têm passado pela análise de alguma
comissão ou se somente a Direção analisa. O Presidente respondeu que, para os
técnicos, têm se adotado o procedimento da existência de vaga, do candidato ser
da mesma área de concurso, mas não há um trâmite de o processo passar por
uma comissão. O conselheiro Carlos Eduardo Cereto disse que na 11ª Sessão
Ordinária do Conselho de Campus de 2012, em que foram definidos os trâmites
dos processos docentes através da Comissão de Ensino, Pesquisa e Extensão,
também foi decidido que os processos dos técnicos administrativos em educação
passariam por um trâmite semelhante na Comissão de Orçamento, Planejamento
e Gestão; sugeriu que se planeje alguma ferramenta de organização para que
possam ser acompanhadas as decisões que são tomadas no Conselho e que
algumas vezes ficam apenas registradas nas atas, sem ser dado o devido
encaminhamento. O conselheiro Clóvis Butzge disse que a secretaria está
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organizando o site oficial do Conselho de Campus e que todos os documentos
serão postados neste site; disse que deverá ser produzido um documento que
formalize as deliberações do Conselho, para que se consiga ter uma organicidade
dos encaminhamentos; disse que o encaminhamento dado na sessão citada pela
conselheiro Carlos Eduardo Cereto ignora a questão que muitos técnicos estão
diretamente relacionados com o ensino, pesquisa e extensão. O Presidente disse
que os pedidos de entrada de técnicos administrativos em educação vêm
crescendo, e aumenta a necessidade de se estabelecer critérios e avaliar os
pedidos; sugeriu retomar a matéria tratada na 11ª Sessão Ordinária de 2012 e
trazer na próxima sessão a questão das remoções e redistribuições dos técnicos.
O Presidente sugeriu os seguintes encaminhamentos: a) Manter o ponto trazido
referente à redistribuição docente, ampliando também para remoção; b) adotar o
procedimento de submeter os processos de remoção e redistribuição docente à
apreciação da Comissão de Ensino Pesquisa e Extensão, que fará a consulta aos
Colegiados envolvidos e órgãos competentes, para produzir parecer que será
encaminhado ao Conselho de Campus para deliberação. O Conselho aprovou, por
consenso, o encaminhamento sugerido pelo Presidente. Passou-se ao item 2.4
Eleição de um representante docente do CONSUNI para complementação do
mandato 2013-2014. O Presidente explicou que há uma vacância na
representação docente do Campus Realeza no Conselho Universitário
(CONSUNI); disse que, para conduzir o processo de eleição, a Resolução do
CONSUNI prevê a formação de uma comissão local, constituída por: um docente,
um técnico administrativo em educação e um discente, com os respectivos
suplentes; ressaltou a importância da recomposição de representação docente do
Campus Realeza no CONSUNI, visto que haverá até o fim de 2014 (dois mil e
catorze) pautas importantes, entre elas: a aprovação da minuta do Estatuto, a
finalização do Regimento Geral da Instituição, o processo de expansão e as
eleições gerais do CONSUNI. O conselheiro Carlos Eduardo Cereto sugeriu que
em uma próxima ocasião seja feito o contato com os técnicos e discentes antes da
sessão, pelo fato das categorias terem apenas duas representações no Conselho
de Campus. Para constituir a comissão, ficaram definidos os seguintes
representantes, titular e suplente respectivamente: a) Representantes docentes:
Marcelo Zanetti e Izabel Aparecida Soares; Os conselheiros representantes dos
técnicos administrativos em educação e discentes enviarão para a secretaria, até o
dia 19 (dezenove) de agosto, os nomes que constituirão a comissão. Sendo quinze
horas e vinte e seis minutos, e não havendo mais nada a tratar, foi encerrada a
sessão, da qual eu, Suellen Karoliny Sergel, Secretária da Direção e Órgãos
Colegiados, lavrei a presente Ata que, aprovada, será devidamente assinada por
mim e pelo Presidente.

José Oto Konzen
Presidente

Suellen Karoliny Sergel
Secretária da Direção e Órgãos Colegiados
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