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1

Às quinze horas e dez minutos do dia dezesseis de novembro do ano de dois mil e dezessete reuniram-se os

2

seguintes membros do Conselho Diretor: Damião Pedro Meira Filho, Diretor Geral e presidente do CONDIR;

3

Fabricio Juliano Fernandes, Diretor de Ensino; Denise dos Santos, Diretora Administrativa; Ivanita Bentes

4

Sousa, representante docente; Juvenal Felipe, representante discente; e Antônio Ivandro, representante

5

técnico administrativo. O presidente do CONDIR, professor Damião Meira fez a abertura da reunião dando

6

as boas vindas aos presentes e apresentou duas pautas a serem discutidas: discussão e aprovação do

7

Planejamento de dois mil e dezoito com os objetivos, metas e estratégias, documento que deve ser enviado

8

à PRODIN no dia dezessete de novembro de dois mil e dezessete; e o Organograma do Campus. O

9

presidente justificou a ausência dos membros do Conselho Diretor Paloma Siebert, Gracivania e Reginaldo

10

Abreu. Esteve presente no momento da discussão sobre o Planejamento de dois mil e dezoito a servidora

11

Maria Buchale, que esclareceu a estrutura e o conteúdo do documento. O planejamento de dois mil e

12

dezoito foi aprovado pelos conselheiros, porém com algumas ressalvas. Essas dizem respeito ao emprego

13

dos recursos para alcançar certas metas. Logo após, iniciou-se a discussão sobre o Organograma do Campus

14

e as Funções Gratificadas. No entendimento do professor Damião Meira seria preciso mais membros e

15

maior conhecimento da instrução normativa, além de ouvir um pouco mais as pessoas envolvidas. A

16

diretora de Administração, Denise, disse que precisa se pensar na estrutura do Organograma e na alocação

17

das Funções Gratificadas e não em pessoas ocupantes das Coordenações atuais. Foi ainda sugerido que se

18

ouvisse os servidores que possuem Funções Gratificadas atualmente ou que serão impactados por alguma

19

mudança. Foi deliberado que cada servidor(a) que terá a Função Gratificada alterada ou suprimida participe

20

da próxima Reunião enfatizando aspectos de suas atribuições e a justificativa para manutenção da Função

21

Gratificada. Serão convidados para a próxima reunião, a realizar-se no dia vinte e três de novembro de dois

22

mil e dezessete, às quatorze horas e trinta minutos os seguintes servidores: Talyta Costa, Abraao Figueira,

23

Rudinei Alves, Jose Mario Bentes, Eliana Amoedo, Veronica Solimar, Ivanita Bentes. Ao final da reunião

24

presidente reiterou que a definição do organograma não é uma ação da do Campus e sim da Pro Reitoria de

25

Administração, pois nunca houve consenso acerca do tema em todos os fóruns de discussão. A reunião

26

encerrou-se às dezessete horas.

27
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