Ata da Reunião da Comissão de Acompanhamento das Relações de Trabalho
09 de outubro de 2018.
Início da reunião: 9h05
Término da reunião: 11h35
Presentes: Eliane Mesquita, Otávio Sampaio, Claudia Dell'Agnolo Petry, César
Cezar Fonseca, Elizabete dos Santos, Paulo Piassa, Patricia Teixeira, Amarildo
Magalhães.
Eliane inicia a reunião explanando a pauta e propõe iniciarmos a reunião pela
portaria 17, que foi apresentada pelo pro reitor de ensino Amarildo Magalhães.
Iniciou-se a apresentação da minuta de resolução criada para o IFPR e suas
alterações que foram realizadas em fevereiro. Comentou sobre o atendimento
especial para alunos do NAPNE. Foram questionadas sobre a pesquisa de
extensão. Amarildo comenta que temos que definir o quantitativo de ensino,
pesquisa e extensão. Bete diz que a quantitativo de pesquisa e extensão
deveria ser validado pelo colegiado do curso. Foram verificados e analisados
os comentários e discussões dos campus. Elizabete fez uma análise para que
possamos no unir pra discutir e brigar contra o governo, para que as ações e
as leis que foram aprovadas sejam validadas. Lembra que o custo
aluno/qualidade tem que ser avaliado e não só o custo aluno/professor. Para
que não sejamos só submissos à algo que seja colocado. Amarildo comenta
que pensou em um cálculo com 0,8% do ensino para manutenção e apoio.
Próximo item de onde tirar o quantitativo de horas para a Gestão? Artigo 12,
páragrafo 1º continuar “diretor de campus” , continuar com o que está escrito,
pois não foi aprovado no CONIF. Obrigatoriedade de Pesquisa e Extensão,
carga horária 16h. Foram feitas algumas análises para quantitativo de aulas
para os professores que estejam em cargos, visando que o mesmo precisa
ficar ao menos 20h na gestão, tanto para CD’s, FG’s e FCCs. Amarildo
comenta que se determinarmos uma carga de aula muito alta, serão aulas
muito precárias. Chegou-se à conclusão de 8 aulas, 3 para manutenção, 3 para
acompanhamento, 6 para pesquisa e extensão e 20 para a gestão. Eliane
sugere que seja proporcional. Encaminhamentos: Amarildo fará as alterações
que foram discutidas aqui. Tramite: PROENS  CODIR  BASE  (havendo
muitas alterações)  CACRT  PROENS e demais conselhos para
aprovações. Será colocado no drive para análise da CACRT até 19 de outubro.
Próxima reunião ordinária: 06 de novembro. Próximo item da pauta foi a minuta
para regulamentação de carga horária para pesquisa e extensão aos
integrantes da carreira PCCTAE . Foi realizada a leitura da minuta e realizadas
as alterações pontuais. E será continuado a análise e construção da minuta na
próxima reunião dia 06 de novembro. Nada mais tendo a acrescentar, assinam
os presentes.
*O original encontra-se assinado.

