
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO CÂMPUS SÃO PAULO DO 1 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO 2 

PAULO. Aos nove dias do mês de março do ano de dois mil e dezesseis, realizou-3 

se na Sala de Projeções 1 (SP01) do Campus São Paulo, às treze horas, a 4 

Reunião Ordinária do Conselho do Câmpus São Paulo,  sob a presidência do 5 

Diretor do Câmpus São Paulo, Professor Luís Cláudio de Matos Lima Júnior. 6 

Estavam presentes os seguintes conselheiros titulares representando os discentes: 7 

Andreza Santos de Sousa, Scothy Wallace Bleinat Ponchio e Ligia Tersitano 8 

Ferreira; o conselheiro titular discente Matheus Nunes Salomão faltou 9 

injustificadamente e o conselheiro titular discente Lucas Demerson Neves Rozatti 10 

justificou ausência, sendo substituído pelo conselheiro suplente discente Lucas 11 

Leite Raposo e Silva. Estavam presentes os seguintes conselheiros titulares 12 

representando os docentes: Alice Reis de Souza, Henrique de Camargo Kottke, 13 

Carlos Eduardo Pinto Procópio, Alaor Mousa Saccomano e Lucas Casanova Silva. 14 

Estavam presentes os seguintes conselheiros representando os técnicos 15 

administrativos: Natanael Benedito Amaro, Maria Conceição Borges Dantas, 16 

Conselheiro suplente Caio Cabral da Silva, e o conselheiro Nivaldo Cesário que foi 17 

substituído pela conselheira suplente Bartira Kio Kamiya, o conselheiro Wanduir 18 

Durant faltou injustificadamente. I – ABERTURA DA REUNIÃO: Constatado o 19 

quorum regimental, o presidente deu por abertos os trabalhos, cumprimentando os 20 

presentes. II – DA APROVAÇÃO DAS ATAS DAS TRÊS ÚLTIMAS REUNIÕES, 21 

que foram enviadas previamente, o presidente questionou se haveria alguma 22 

alteração, não havendo nenhum pronunciamento foi aberto regime de votação, 23 

tendo sido aprovadas unanimemente por 11 (onze) votos. Foi entregue então para 24 

assinatura dos presentes. O Presidente comunicou aos presentes que a servidora 25 

Rosangela Bagnoli Ovídio deixará a secretaria desse conselho e que as servidoras 26 

– técnicas em secretariado Miriam Cristina Peruzzi Soares Belote e Rebeca 27 

Pedroso secretariarão o Conselho. Foi comunicado também que a reunião seria 28 

gravada para auxílio á transcrição da Ata. O Conselheiro Henrique de Camargo 29 

Kottke, questionou o processo de eleição, em se tratando da comissão onde 30 

discutiu-se a pouca representatividade em relação aos votantes e a pouca 31 

divulgação de datas e horários. O Presidente esclareceu que não se tendo regras 32 

prévias, foi solicitado à reitoria, porém não havendo resposta foi criado regras 33 

próprias para o Campus. Reconheceu a falha de comunicação, informando que 34 

está sendo discutido para se organizar novas eleições. A Conselheira Discente 35 

Andreza colocou que estão perdendo muitas aulas no mesmo dia, em função das 36 

reuniões do CONCAM, sendo que o Presidente esclareceu que as faltas serão 37 

abonadas, vendo problemas na perda dos conteúdos, onde sugeriu-se a mudança 38 

de horários e dias das reuniões. O Presidente informou que, conforme determinado 39 

na Resolução nº. 45/2015 (quarenta e cinco, do ano de dois mil e quinze) o prazo 40 

para elaboração desse Regimento de noventa dias da data da primeira reunião 41 

ordinária,  que foi realizada em dezoito de novembro de dois mil e quinze, expirou-42 

se nessa data, solicitando assim empenho e urgência no término. O Presidente 43 

fará comunicado ao CONSUP solicitando prorrogação. III - Regulamento Interno 44 

do CONCAM: A conselheira Alice, relatora representante do segmento docente na 45 

construção do regulamento do Conselho do Câmpus São Paulo, em continuidade 46 

com as discussões referentes à elaboração do Estatuto do CONCAM, iniciou 47 

fazendo a leitura do Capítulo IV (quatro) das competências do conselho, artigo 48 

sexto (6º) inciso XVIII (dezoito), foi amplamente discutido quanto a definição de 49 

cursos de inovação tecnológica por vários conselheiros, o Presidente esclareceu 50 

que existe Comissão para avaliação de cursos foi proposto retirada de parte do 51 

texto, sendo colocado em regime de votação sendo aprovado por dez (10) 52 

membros favoráveis e 01 (uma) abstenção. Inciso XIX (dezenove)  deliberou-se 53 

não criar novos trâmites para a aprovação de cursos e sim o Conselho analisar 54 



proposta de projetos. Às quatorze horas, a Conselheira suplente dos técnicos-55 

administrativos Bartira Akio Kamiya entrou na reunião alterando-se o quorum para 56 

doze conselheiros votantes. Foi aberto regime de votação sendo onze (11) 57 

conselheiros favoráveis e um (01) conselheiro absteve-se. Às quatorze horas e 58 

quinze minutos o Conselheiro titular docente Alaor Mousa Saccomano entrou na 59 

reunião, justificando-se perante aos Conselheiros alterando-se o quorum para 60 

treze membros votantes. Inciso XX (vinte), o Conselheiro Natanael sugeriu que se 61 

se criasse trâmites para ações em andamento, no caso de transições de gestão, 62 

onde a Conselheira Alice informou que o suporte para esse fim é de 63 

obrigatoriedade do servidor, sugerindo que o Conselho acompanhe e delibere, 64 

quando necessário, ações para a conclusão da transição. Terminadas as 65 

discussões aberto o regime de votação para esse item, sendo que onze (11) 66 

conselheiros foram favoráveis e dois (02) conselheiros abstiveram-se. Inciso XXI 67 

(vinte e um) deliberou-se sobre a retirada do item, foi aberto regime de votação, 68 

onze (11) conselheiros favoráveis e dois (02) conselheiros abstiveram-se, sendo 69 

então esse inciso retirado. O Conselheiro Scothy ausentou-se momentaneamente 70 

da reunião. Capítulo V da Presidência do Conselho, artigo sétimo (7º) 71 

considerou-se que a presidência do Conselho caberá, na ausência do Diretor Geral 72 

do Câmpus, ao Diretor Geral do Câmpus em exercício, à vice-diretora ou ao diretor 73 

de primeiro escalão. O Conselheiro Scothy retornou à reunião. Em regime de 74 

votação os treze conselheiros foram favoráveis.  Artigo oitavo (8º) foi elucidado 75 

pelo Presidente que ad referendum (pode ser executado mesmo sem aprovação) 76 

devido caráter de urgência e posteriormente justificado e submetido ao Conselho, 77 

sendo aberto regime de votação os treze conselheiros foram favoráveis. Artigo 78 

nono (9º) foi aprovado sem alterações pelos treze conselheiros.  Artigo dez (10) 79 

foi discutido e ajustado, sendo aberto regime de votação os treze conselheiros 80 

foram favoráveis. Capítulo VII das reuniões, artigo onze (11) em referência ao 81 

número mínimo de Conselheiros titulares eleitos presentes para as reuniões, o 82 

Conselheiro Lucas propôs que cada segmento estivesse representado por maioria 83 

simples, o Conselheiro Alaor ponderou que maioria qualificada poderia obstruir 84 

votação. Foram formalizadas três propostas tendo sido aprovado, a maioria 85 

simples, considerando o número de eleitos, com no mínimo um representante de 86 

cada segmento. Aberto regime de votação, dez (10)  conselheiros foram favoráveis 87 

e três contrários. Abriu-se discussão sobre a redação do parágrafo único desse 88 

artigo, nesse momento o Conselheiro discente Scoth estava ausente, aberto 89 

regime de votação onze conselheiros foram favoráveis e um conselheiro absteve-90 

se. Artigo doze (12), o Conselheiro Scoth retornou à reunião. Às quinze e trinta 91 

horas foi informado pela secretária ao Presidente que faltavam trinta minutos para 92 

o término das três horas previstas de reunião, onde o mesmo propôs, devido à 93 

urgência da finalização desse Estatuto, que se estendesse por mais uma hora a 94 

reunião, onde os conselheiros em número de cinco disseram que tinha outros 95 

compromissos para esse horário, não havendo quorum para continuar, foi proposto 96 

nova reunião extraordinária para dia quinze de março às treze horas, sendo aberto 97 

votação e nove (09) conselheiros foram favoráveis, dois (02) conselheiros 98 

desfavoráveis e dois (02) se abstiveram, em seguida foi aberto votação para a 99 

definição do artigo doze (12) já discutido, sendo que doze (12) conselheiros foram 100 

favoráveis e um conselheiro se absteve. Artigo 13 (treze) foi sugerido a extinção 101 

desse artigo e em regime de votação doze (12) conselheiros foram favoráveis e um 102 

(01) conselheiro absteve-se. Definiu-se que o tempo de tolerância para o início das 103 

reuniões será de 15 (quinze) minutos não havendo quorum mínimo exigido, a 104 

reunião será cancelada, em regime de votação os treze (13) conselheiros foram 105 

favoráveis. Artigo 14 (quatorze) quanto aos conselheiros poderem convidar 106 

membros da comunidade interna e externa, para contribuir com assuntos da pauta, 107 

foi aberto regime de votação e os treze (13)  conselheiros foram favoráveis. Sobre 108 



o artigo 15 (quinze) em relação ao calendário acadêmico do Campus, foi incluso 109 

nas exceções para o Conselho reunir-se ordinariamente o mês de julho, o qual em 110 

regime de votação doze (12)  conselheiros foram favoráveis e um (01) foi 111 

desfavorável. O presidente, às 16:13h (dezesseis horas e treze minutos), deu por 112 

encerrados os trabalhos e, para tudo constar, eu, Miriam Cristina Peruzzi Soares 113 

Belote, lavrei a presente ata que, depois de aprovada, vai assinada por mim, pelo 114 

presidente e pelos conselheiros presentes.  115 

Miriam Cristina Peruzzi  Soares Belote___________________________________ 116 

Luis Cláudio de Matos Lima Junior ______________________________________ 117 

Andreza Santos de Sousa _____________________________________________ 118 

Scothy Wallace Bleinat Ponchio ________________________________________ 119 

Ligia Tersitano Ferreira _______________________________________________ 120 

Lucas Leite Raposo e Silva____________________________________________ 121 

Alice Reis de Souza _________________________________________________ 122 

Henrique de Camargo Kottke __________________________________________ 123 

Carlos Eduardo Pinto Procópio _________________________________________ 124 

Alaor Mousa Saccomano______________________________________________ 125 

Lucas Casanova Silva ________________________________________________ 126 

Natanael Benedito Amaro _____________________________________________ 127 

Maria Conceição Borges Dantas ________________________________________ 128 

Caio Cabral da Silva _________________________________________________ 129 

Bartira Kio Kamiya ___________________________________________________ 130 


