
ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO CÂMPUS SÃO 1 

PAULO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 2 

DE SÃO PAULO, DO ANO DE DOIS MIL E QUINZE. Aos dezoito dias do mês de 3 

novembro do ano de dois mil e quinze, realizou-se na Sala de Projeções 1(um) do 4 

Câmpus São Paulo, às dez horas, a cerimônia de posse dos conselheiros,  sob a 5 

presidência do Diretor do Câmpus São Paulo, Professor Luís Cláudio de Matos 6 

Lima Júnior. Foram empossados os seguintes conselheiros titulares representando 7 

os discentes: Andreza Santos de Sousa, Lucas Demerson Neves Rozatti, Scothy 8 

Wallace Bleinat Ponchio, Ligia Tersitano Ferreira; e o seguinte conselheiro 9 

suplente representando os discentes: Luiz Fernando Prado de Souza. Foram 10 

empossados os seguintes conselheiros titulares representando os docentes: Alice 11 

Reis de Souza, Henrique de Camargo Kottke, Carlos Eduardo Pinto Procópio, 12 

Alaor Mousa Saccomano, Lucas Casanova Silva. O conselheiro Carlos Eduardo 13 

Pinto Procópio foi empossado neste dia, porém não participou da votação das 14 

propostas, porque chegou após as votações. Foram empossados os seguintes 15 

conselheiros titulares representando os técnicos administrativos: Nivaldo Cesário 16 

de Souza, Natanael Benedito Amaro, Maria Conceição Borges Dantas, Carmen 17 

Monteiro Fernandes, Wanduir Durant; e os seguintes conselheiros suplentes 18 

representando os técnicos administrativos: Caio Cabral da Silva, Bartira Kio 19 

Kamiya, Thatiane Cecília Enéas de Arruda, Antonio Marcos Conceição. Ausentes: 20 

Conselheiro titular discente: Matheus Nunes Salomão. Conselheiros suplentes 21 

discentes: Lucas Leite Raposo e Silva, Iago Modesto Brandão, Thais Franco Pires 22 

de Lemos, Beatriz Ângelo Prata. Conselheiros suplentes docentes: Cezar Cavanha 23 

Babichak, Jandui Almeida Amorim; Conselheiro suplente técnico administrativo: 24 

Simone Mendes Delphino. I – ABERTURA DA REUNIÃO: Constatado o quorum 25 

regimental, o presidente deu por abertos os trabalhos, ressaltando a importância 26 

das decisões do Conselho do Câmpus São Paulo, que serão referendadas por 27 

representantes de todos os segmentos. II - ORDEM DO DIA: 1. O presidente 28 

esclareceu aos presentes que segundo o que determina a resolução número 29 

quarenta e cinco de dois mil e quinze, foi designada uma servidora para secretariar 30 

as reuniões: Rosângela Bagnoli Ovidio. 2. Conforme a resolução, cabe ao 31 

Conselho aprovar o calendário acadêmico do câmpus, o presidente informou que a 32 

data limite para tal será 23/11/15, portanto, os conselheiros apresentaram quatro 33 

propostas, que foram discutidas e votadas, com o seguinte resultado: a) 34 

Calendário aprovado pela diretoria, sem anuência do Conselho do Câmpus 35 

(nenhum voto); b) Conselho do Câmpus assina favoravelmente e marca uma 36 

reunião extraordinária (nenhum voto); c) Conselho aprova da forma que está, em 37 

virtude de já ter sido analisado pelas diretorias das áreas (2- dois votos); d) O 38 

conselho aprova ad referendum e avalia na primeira reunião ordinária de 2016 (12- 39 

doze votos). Sendo assim, a análise do calendário escolar de dois mil e dezesseis 40 

será incluso na pauta da primeira reunião do ano de dois mil e dezesseis. 3. O 41 

presidente informou aos conselheiros que a periodicidade mínima de reuniões 42 

ordinárias será de quatro por semestre letivo (com duração de no máximo três 43 

horas, podendo ser prorrogada por solicitação) e quando necessário serão 44 

convocadas reuniões extraordinárias e que precisaria ser decidido os dias e 45 

horários que ocorreriam as reuniões ordinárias. Sobre a definição do dia da 46 

semana em que irá ocorrer as reuniões ordinárias do Conselho do Câmpus, foram 47 

levantadas duas propostas, considerando as datas do Conselho Superior e do 48 

Conselho dos Dirigentes. As propostas e os resultados foram os seguintes: a) 49 

quarta-feira (13 - treze votos) b) quinta-feira (1- um voto). 4. Por unanimidade foi 50 

decidida que as reuniões acontecerão na segunda quarta-feira do mês, iniciando 51 

em fevereiro. 5. Foram votados dois horários para que ocorram as reuniões. A 52 



seguir os horários e os resultados: a) treze horas (12- doze votos); quinze horas 53 

(dois- 2 votos). Ficou acordado entre os conselheiros que se for necessário, podem 54 

ocorrer mudanças semestrais nos horários para que se adaptem as necessidades 55 

do câmpus. 6. O presidente mencionou sobre a necessidade de definir como 56 

ocorrerá a elaboração do Regulamento Interno do Conselho do Câmpus, que 57 

deverá ser realizada em até noventa (90) dias após a primeira reunião ordinária do 58 

Conselho, destacando que há uma minuta que foi elaborada por uma comissão 59 

anterior e que esta minuta pode ser revista por todos, para que opinem sobre ela e 60 

enviem suas contribuições aos representantes de cada segmento: docentes, 61 

discentes e técnicos administrativos. Os conselheiros concordaram com a proposta 62 

e manifestaram seus interesses em participar, sendo que a relatora será a 63 

professora: Alice Reis de Souza, a representante dos discentes será Ligia 64 

Tersitano Ferreira e o representante dos técnicos administrativos será Wanduir 65 

Durant. 7. O presidente mencionou que hoje irá enviar a minuta, para que todos os 66 

conselheiros possam iniciar suas análises e fazer suas contribuições. O presidente 67 

também mencionou que irá solicitar ajuda dos técnicos da Tecnologia da 68 

Informação para criar alguns canais de comunicação entre os conselheiros. Os 69 

conselheiros sugeriram alguns instrumentos de comunicação e o presidente 70 

verificará a viabilidade com os técnicos da informática. Foi mencionado que será 71 

criado um e-mail próprio para o Conselho do Câmpus e também uma caixa no 72 

Sistema SIGA. 8. Necessidade de que todos os segmentos da comunidade interna 73 

estejam completos, com 5 (cinco) titulares e 5 (cinco) suplentes. Neste momento, o 74 

segmento dos docentes encontra-se apenas com dois suplentes, necessitando de 75 

mais três suplentes. A conselheira Carmen Monteiro Fernandes informou que no 76 

mês de fevereiro irá ausentar-se por licença capacitação, portanto, haverá mais 77 

uma vaga no segmento dos técnicos administrativos. Os conselheiros relataram à 78 

importância de todos os segmentos estarem completos para que se garanta a 79 

isonomia das decisões. O presidente esclareceu que para que ocorra a eleição (a 80 

fim de completar o segmento dos docentes e técnicos administrativos), a resolução 81 

quarenta e cinco estabelece a constituição da Comissão Eleitoral, portanto, os 82 

conselheiros discutiram como seria realizado este processo, sendo que foram 83 

levantadas três propostas que encontram-se expostas a seguir com seus devidos 84 

resultados de votação: a) Manter a comissão eleitoral do processo anterior (3 - três 85 

votos); b) Indicação de uma nova comissão (nenhum voto); c) Abre-se o processo 86 

para inscrições de membros para uma nova comissão, se não houver inscritos ou 87 

as inscrições forem insuficientes,o conselho indicará membros para a comissão 88 

(11-onze votos). O Presidente mencionou que o processo de inscrições de 89 

membros para a Comissão Eleitoral será aberto na próxima semana (vinte e dois a 90 

vinte e seis de novembro de dois mil e quinze), sendo que as inscrições serão 91 

abertas para representantes de todos os segmentos (docente, discente e técnico-92 

administrativo). 9. Sobre a presença da comunidade externa no Concam, foi lido o 93 

parágrafo quarto, do artigo terceiro da resolução quarenta e cinco que estabelece 94 

que a comunidade externa será representada no Conselho do Câmpus por: “I. 1 95 

(um) aluno egresso, ou na ausência deste, um representante dos pais de alunos; II. 1 (um) 96 

representante da sociedade civil organizada, aprovada pelos membros internos do 97 

Conselho de Câmpus; III. 1 (um) representante do poder público municipal ou estadual”. 98 

Sobre o inciso I (primeiro), o Presidente fará uma consulta ao Conselho Superior 99 

para saber se o membro egresso poderá ter um tipo institucional (ser um docente 100 

ou técnico). Os conselheiros mencionaram que seria interessante que isso não 101 

ocorresse para que existisse a paridade na tomada de decisões. Os conselheiros 102 

discentes irão contatar as entidades estudantis a fim de convidar alguns egressos 103 

para fazer parte do conselho. O presidente esclareceu que se houver mais de 1 104 

(um) interessado, a escolha se dará por sorteio. Sobre o inciso II(segundo), 105 



escolha do representante civil, ficou acordado por unanimidade que a escolha será 106 

discutida na primeira reunião ordinária que acontecerá em fevereiro. Sobre o inciso 107 

III(terceiro), representante do poder público municipal/estadual, o presidente 108 

sugeriu que seja enviado um ofício a Prefeitura Municipal de São Paulo, 109 

convidando um representante. 10. Os conselheiros no final da reunião sugeriram 110 

estratégias para que a reunião aconteça de forma mais organizada, principalmente 111 

no momento das falas, como por exemplo, usar placas ou microfone na vez de 112 

cada um expor sua opinião. Sugeriram uma disposição diferente de cadeiras, com 113 

uma sala menor, porém, o presidente esclareceu que o espaço precisa ser amplo, 114 

pois há mais de trinta conselheiros, entre titulares e suplentes e as reuniões 115 

deverão ser públicas. 11. O conselheiro Wanduir Durant criou três logotipos para o 116 

Conselho do Câmpus e comentou sobre a importância de um logotipo estar 117 

presente nos documentos do Conselho. O presidente mencionou que poderá ser 118 

feita uma votação para decidir o logotipo e reafirmou a questão de conversar com 119 

os membros da tecnologia da informação para seja criado um canal onde todos os 120 

conselheiros tenham acesso as informações referentes ao Conselho do Câmpus. 121 

O presidente, às 11h55min, deu por encerrados os trabalhos e, para tudo constar, 122 

eu, Rosângela Bagnoli Ovidio, lavrei a presente ata que, depois de aprovada, vai 123 

assinada por mim, pelo presidente e pelos conselheiros presentes.  124 
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