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Ata da Reunião Ordinária do Conselho do campus Campos Centro
Aos vinte e oito dias do mês de março de 2018, às 1á horas, no campus Campos Centro do
IFFluminense, sob a presidência de Jonivan Coutinho Lisboa estiveram presentes Cláudia Barroso
Vasconcelos, Daniela Gonçalves da Silva, Emanuele Nunes Sodré, Gevaldo da Silva Matta, Janaina
Ribeiro do Nascimento, Jonis Manhaes S. Felippe, Laryssa Canhaço de Assis, Maria Lucia
Herculano, Roselene A. do Nascimento.

CONTEÚDO E DESDOBRAMENTO:
(1) Palavras do Presidente – O Presidente do conselho do campus, Jonivan Coutinho, preside a
reunião devido a ausência de Carlos Alberto Henriques que participa da reunião do Conselho
Superior na reitoria. A servidora Jacyara, que substitui a secretária do conselho Camila Borges,
faz a leitura da ata anterior para aprovação. A conselheira Cláudia Barroso esclarece que, em relação
a servidora aposentada Kátia Macabu, não foi o código mas o CPF que foi tomado por empréstimo.
O que difere o empréstimo do código de vaga para o empréstimo do CPF é que o código é utilizado
para alocação de professor efetivo, uma vez que perdido o código, ele não tem retorno. O CPF é
utilizado para alocação de professor contratado, em caso de empréstimo de CPF para alocação de
substituto, com a saída do professor substituto o CPF retorna ao campus. O conselheiro Jonis
Manhães relata que em relação à problemática de gestão dos códigos, o documento que estabelece
que essa é uma atribuição do Conselho do campus é uma Resolução do Conselho Superior e sugere
que o Conselho do campus emita um documento em que os conselheiros solicitem que o Conselho
Superior intervenha em relação a autonomia do Conselho do campus e suas deliberações. Relata
ainda que uma Resolução tem força administrativa maior que uma Portaria, mesmo que fosse
emitida uma portaria destinando a gestão dos códigos pela reitoria, ela não teria validade dado que
estaria deslegitimando as decisões tomadas no Conselho do campus que é respaldado por uma
resolução do Conselho Superior. Terminada a leitura da ata, ela é aprovada pelo Conselho e o
conselheiro Jonivan apresenta a pauta da reunião atual que consiste na alocação de servidores
administrativos. A pauta é aprovada pelo conselho.

(2) Alocação de Servidores Administrativos: A conselheira Daniela apresenta que sua proposta
diz respeito mais ao conhecimento das atividades e setores dos servidores do que de alocação de
servidores administrativos. Coloca em questão as atividades do registro acadêmico, relatando que
há uma dificuldade de gerenciar os cursos devido as demandas de administração do setor e que a
possibilidade de mudanças administrativas na área do ensino pode influenciar e causar impactos nos
trabalhos desenvolvidos pelo Registro Acadêmico. A conselheira relata que há uma preocupação por
parte do setor de registro acadêmico para com as futuras mudanças no âmbito educacional e em
sua forma de operação. A conselheira Cláudia questiona a preocupação pelo fato de que as
discussões sobre o campus adotar as possíveis reformas ainda não tenham começado. O
conselheiro Jonis faz um adendo em relação a fala da conselheira Daniela, observando que segundo
a estrutura atual, que já é uma estrutura conhecida, existe uma sobrecarga no setor de Registro
Acadêmico. Desse modo, qualquer modificação gerará ainda mais complexidades para o setor. A
conselheira Daniela esclarece que não tem se referido apenas ao Ensino Técnico, mas também ao
Ensino Superior devido ao fato de existirem dois sistemas simultâneos no Registro Acadêmico: o de
matrícula flexível e de grade curricular fechada. Relata sobre a dificuldade de gerenciar os dois e a
preocupação com as mudanças futuras em consequência disso. O conselheiro Jonivan aponta que
os setores que forem afetados por futuras mudanças no âmbito do ensino serão chamados para as
discussões e auxiliados pelo conselho. Relata sobre o levantamento da força de trabalho de cada
setor ser uma ideia muito boa para conhecer e redimensionar a força de trabalho seguido de análises
do funcionamento dos setores. A conselheira Daniela sugere que seja informado pelas coordenações
o quantitativo não apenas dos servidores efetivos, mas também os terceirizados e os estagiários,
observando que há muitos setores com funcionários terceirizados e efetivos e que a possibilidade de
alocação de servidores terceirizados para setores que tem mais demandas de trabalho seria uma
tarefa menos complexa que se realizada com os servidores efetivos. O conselheiro Jonis aponta que
há muitos desvios de funções entre os servidores administrativos que vêm de gestões anteriores e
sugere que o conselho solicite à Diretoria de Gestão de Pessoas um levantamento de informações
com cargo e formação de servidores e estagiários. O conselheiro Jonivan observa que a Diretoria
de Planejamento está mapeando os processos de cada setor e os mesmos serão tornados públicos.
(3) Informes Gerais: Os representantes do Conselho que foram indicados para Comissão de
Flexibilização resolveram fazer um esquema de revezamento de seus períodos efetivos.
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