ATA DA REUNIÃO COLEGIADO PEDAGÓGICO DO IFPR CAMPUS TELÊMACO
BORBA DO DIA 28 DE MAIO DE 2019

Aos vinte e oito dias do mês de maio de dois mil e dezenove, reuniram-se na
sala de reuniões do bloco administrativo do campus Telêmaco Borba, os
seguintes membros: Leandro Roberto Baran, Kelly Cristina Frigo, Rafael João
Ribeiro, Reinaldo Donizete, Katrym Aline Bordinhão dos Santos, Priscila Godoy,
Larissa Diniz Ribeiro, Ronaldo Mendes Evaristo, Gregory Connor Figueiredo,
Suelyn Fernanda da Silva, Samuel Roberto Marcondes, e os membros convidados
Karina Mello Bonilaure e Luciano Ferreira. Katrym iniciou a reunião
cumprimentando todos os presentes e verificando os itens da pauta do dia. Ela
comentou que a Direção pediu a inclusão de uma pauta, justificando a
presença da Karina e o Leandro informou que o Luciano estava ali para falar
sobre os processos de rematrícula para o segundo semestre. Katrym informou
que o Prof. Rafael, responsável por duas pautas justificou sua ausência, e em
seguida perguntou se todos estavam de acordo em começar a discussão pela
pauta da direção geral, com consentimento de todos. Karina iniciou a sua fala
comentando sobre o processo de redistribuição dos servidores, em
especial o caso dos servidores docentes. Ela explicou como ocorre o processo
de redistribuição e da importância dessas vagas serem supridas no Campus
para atendimento a demanda da instituição. Ela informou que quando saiu o
edital de remoção ela chamou todos os servidores para um conversa afim de
esclarecer como seriam realizadas as redistribuições, que poderiam contemplar
os que tem interesse na remoção, preservando sempre o mesmo critério para
todos, e que para o servidor sair do campus é necessário que o substituto,
atrelado ao código de sua vaga, tenha tomado posse no campus. Foi explicado
na ocasião que teriam prioridade as vagas desocupadas do Campus, e as
remoções em seguida. Na sequência Karina expos a situação do professor
Rudinei e da professora Andréa. Em ambos os casos a remoção foi aprovada,
no entanto ficou acordado em um primeiro momento que os professores iriam
aguardar a posse dos professores aos quais seus códigos de vaga estavam
atrelados. No caso do professor Rudinei, sua redistribuição estava atrelada ao
código do Professor Moacy que tem interesse em vir para o Campus Telêmaco,
e da professora Andrea atrelada a vaga de inglês desse próximo concurso.
Ocorre que neste intervalo de tempo foram realizadas duas redistribuições,
uma do Prof. Yuri de Física e outra da Prof. Carla, de inglês-libras. Karina
comentou que o Rudinei e a Andrea solicitaram sua remoção antecipada pois
os professores que chegaram assumiriam sua demanda de aulas. Karina
explicou ao colegiado que os códigos destinados a suprir as vagas do Rudinei
e da Andréa eram outros, o do Prof, Moacy, o qual o processo de redistribuição
ainda está no MEC e da vaga de inglês do concurso, e que não há como
garantir quando estas vagas serão supridas. Assim caso autorizasse a
remoção do Rudinei e da Andrea, não haveria ônus imediato para os alunos,

pois os professores Yuri e Carla assumiriam sua demanda, no entanto como
não há um prazo para suprir as outras vagas, o campus ficaria
temporariamente sem duas vagas a qual tinha direito, assim ela abriu espaço
para ponderações do colegiado. Os membros do colegiado mostraram-se
favoráveis ao processo de remoção imediata dos professores Rudinei e
Andrea. Rafael comentou que com a saída do Rudinei o colegiado de física
ainda ficará sobrecarregado, pois já havia uma demanda futura para o
professor Yuri, mesmo assim concordou com a decisão de todos. Em seguida
Karina expôs a situação do processo de afastamento dos professores para
pós-graduação, no qual comentou a possibilidade de ser emitida pela Reitoria a
portaria para afastamento antes da contratação dos substitutos. Karina
comentou que entrou em contato com a PROGEPE e que observou que esta
situação irá afetar todos os cursos, pois até os substitutos assumirem ocorrerá
um período em que os alunos ficarão sem aulas. A PROGEPE está em diálogo
para verificar com o Campus a conciliação da emissão da portaria com a
contratação dos substitutos. Após todos concordarem que uma eventual saída
sem a contratação dos substitutos irá impactar negativamente no campus, foi
decidido de forma unânime que o afastamento só será autorizado após a
contração e exercício do professor substituto, ou caso o colegiado do qual o
professor afastado faz parte concorde em assumir sua demanda de aulas. Em
seguida Priscila e Larissa abordaram sobre o assunto “Problemas com
horário de entrada e saída de alunos” com a informação de que alguns
professores têm relatado problemas com alunos em sala (celulares, horário de
entrada) e também com alunos que ficam para fora das salas em período de
aula. A SEPAE informou que não há como controlar a entrada dos alunos que
chegam atrasado, e este colegiado concordou que algumas intervenções
podem e devem ser realizadas pelos docentes, como controlar horário do aluno
em sala, uso de celular, entre outros. Outra ação será levantar estas questões
na formação pedagógica em julho com todos os docentes e técnicos. Em
seguida o Leandro falou sobre o fluxo para certificação de conhecimentos
anteriores e solicitação de estudos anteriores. Ele comentou que o fluxo já
existe, a Katrym havia enviado e-mail com ele, e que o que necessitamos são
apenas alguns ajustes e padronização nos resultados com a utilização de um
texto padrão para publicação dos resultados e envio de formulários
complementares para auxiliar os coordenadores na análise do pedido. O último
assunto da pauta foi o processo de rematrícula para o 2º semestre. O
Luciano comentou da sobrecarga da secretaria e que o processo de
rematrícula demanda uma grande força de trabalho por parte do setor,
principalmente quando ocorrem disciplinas eletivas e dependências. O Leandro
comentou que não há um consenso no TAI sobre o processo de dependências
com plano individualizado. O Rafael comentou que na Física o plano
individualizado é muito utilizado e que auxilia na permanência do aluno, além
de ser um direito do mesmo. Assim ficou decidido que o Leandro irá elaborar
um documento com orientações sobre o plano individualizado nos moldes da

Física e trazer para apreciação junto ao colegiado. Nas rematrículas será
elaborado um questionário pelos coordenadores para que os alunos possam
escolher quais dependências irão cursar entre as que serão ofertadas para o
semestre seguinte e estes dados serão repassados para a Secretaria para que
o Thiago possa realizar essas matrículas no período de férias escolares com
intuito de não sobrecarregar o setor na volta das férias e durante as
rematrículas. Por fim Luciano sugeriu como pauta para a próxima reunião o
tema Gerenciamento das Atividades Complementares. E nada mais havendo a
tratar, a reunião foi encerrada, e eu Leandro Roberto Baran, na qualidade de
membro do colegiado lavrei a presente ata.

Telêmaco Borba, 28 de maio de 2019.
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