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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE CAMPUS DO
CAMPUS SÃO PAULO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO, DO ANO DE DOIS MIL
E DEZESSEIS. Aos quatorze dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezesseis,
realizou-se no Auditório da Eletrônica – ELO do Campus São Paulo, às treze horas, a
Reunião Ordinária do Conselho de Campus do Campus São Paulo, sob a presidência da
Diretora em Exercício do Campus São Paulo, Professora Rebeca Vilas Boas Cardoso de
Oliveira. Estavam presentes os seguintes conselheiros titulares representando os discentes:
Lucas Leite Raposo e Silva, Lucas Demerson Neves Rozzatti e Luiz Fernando Prado de
Souza, conselheiro suplente discente que substituiu a conselheira titular discente Ligia
Tersitano Ferreira que justificou ausência. Estavam presentes os seguintes conselheiros
titulares representando os docentes: Alice Reis de Souza, Henrique de Camargo Kottke,
Carlos Eduardo Pinto Procópio, Alaor Mousa Saccomano e Lucas Casanova Silva. Estavam
presentes os seguintes conselheiros titulares representando os técnicos-administrativos:
Natanael Benedito Amaro, Maria Conceição Borges Dantas, Caio Cabral da Silva e Bartira
Kio Kamiya. Faltaram injustificadamente os conselheiros Andreza Santos de Sousa,
Matheus Nunes Salomão, do segmento discente e Nivaldo Cesário de Souza, do segmento
técnico-administrativo. I – ABERTURA DA REUNIÃO: Constatado o quórum regimental,
de nove Conselheiros presentes, após treze horas e vinte minutos a presidente deu por
abertos os trabalhos, cumprimentando a todos os presentes II – APROVAÇÃO DAS
ATAS: Justificadas as inserções na ata de oito de junho, foi aprovada por unanimidade. A
ata de vinte e nove de junho, após justificados os pedidos de inserções, foi aprovada, sendo
oito conselheiros favoráveis e houve uma abstenção. A ata de dez de agosto, após algumas
discussões a respeito das inserções, as quais diziam respeito pessoas e informações que não
estavam presentes, houve consenso para que fosse reencaminhada com alterações já
solicitadas, para novas discussões e aprovação em próxima reunião que fosse enviado em
arquivo docx. O conselheiro Henrique pede questão de ordem, sendo concedida, para que se
reflita sobre situações que deveriam ser apreciadas pelo Conselho e que, segundo ele, não
estão, referindo-se como exemplo, às planilhas já enviadas quanto ao PDI definindo os
cursos do campus, sobre a RAP relação aluno professor que não condiz com a realidade; o
calendário para o ano de dois mil e dezessete, lembrando que o do ano de dois mil e
dezesseis fora aprovado ad referendum, e que não deve ocorrer da mesma forma para o
próximo ano; ainda quanto ao PDI, que, segundo informações, teria sido enviado pela
diretoria à reitoria sem submetê-lo ao CONCAM-SPO, até mesmo em função de a comissão
hoje possuir apenas um membro e nenhum representante docente; quanto ao orçamento
também não ter sido discutido. A Presidente sugere convite para comissão local e central de
revisão do PDI para esclarecimentos. A Presidente informa, sobre os trabalhos da comissão
local do PDI, por orientação da comissão central, foi alimentada uma planilha, a partir de
dados dos sistemas NAMBEI e SISTEC, que gerou alguns índices sobre o campus; informou
também que a comissão local já havia solicitado à comissão central sua recomposição em
função da saída de alguns membros. A Presidente esclareceu também que o PDI não foi
revogado, e que há apenas uma Resolução aprovando o PDI. O conselheiro Henrique diz
haver controvérsias entre o que diz reitoria e direção do campus. Rebeca informa que não
houve documento formal da direção definindo novos cursos ou ainda fechamento dos cursos
atuais. Foi sugerido como pauta para próxima reunião discutir o processo de revisão do PDI
devido à necessidade de esclarecimentos das comissões local e central. A conselheira Alice
esclarece sobre necessidade da convocação dos membros das comissões para que o
CONCAM-SPO posicione-se. O conselheiro Caio, conforme pré-avisado chegou na reunião
ás treze horas e cinquenta e nove minutos, refazendo o quórum para dez conselheiros. Sobre
o calendário e o orçamento, a Presidente esclareceu que estes temas seriam abordados nos
informes. A Presidente iniciou os informes. III - INFORMES DO PRESIDENTE: 1.
Comissão Eleitoral: referente ao andamento dos trabalhos, para recomposição do
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CONCAM-SPO. 2. Quórum para reuniões 3. Votantes. 4. Foto dos conselheiros a título de
registro no sítio destinado ao CONCAM-SPO. 5. Posicionamento do coordenador do Alex
para informações sobre o andamento do cadastro da biblioteca 6. Calendário para o ano de
dois mil e dezessete. 7. Orçamento. 1. A Presidente informou que a comissão estava
formada pelos conselheiros Alaor, Caio e Scothy; o representante discente pediu afastamento
e ora será substituído pelo discente Lucas Raposo que tornar-se-á membro titular do
segmento. Foi proposto pela Presidente, que esse discente (Lucas) substituísse o conselheiro
afastado também nessa comissão; em regime de votação foi aprovado por unanimidade essa
inclusão. 2. A Presidente solicitou que a secretária fizesse esclarecimento, segundo curso de
atos oficiais feito pela mesma na ESAF. Foi informado, pela secretária, que, conforme o
orientador do curso de formação feito ofertado a servidores do IFSP, e que é servidor do
poder judiciário, o quórum deve ser fechado ao iniciar a reunião e não mais será permitido
entradas de conselheiros posterior a isso, mesmo que sejam titulares. A conselheira Alice e o
conselheiro Alaor pronunciaram-se contrários a essa orientação, entendendo que a entrada de
conselheiros após o início da reunião, como já é feito com registro em ata não atrapalha, nem
inviabiliza nenhuma decisão tomada anteriormente à sua chegada. O conselheiro Lucas
Casanova sugere, que por prudência deveria haver consulta de pessoas mais informadas, sem
juízo de valor, diante do não conhecimento total nessa matéria dos conselheiros. A
conselheira Alice alega que podem haver pareceres diferentes sobre esses assuntos. O
conselheiro Henrique alega que conforme é feito no Conselho superior não há problema
nesse fluxo de conselheiros e que para o CONCAM-SPO também não vê problema. 3. A
Presidente esclarece que somente votam os conselheiros titulares ou os suplentes
convocados. O conselheiro Caio questiona sobre, no caso específico dele, que pôde somente
chegar depois do início da reunião, como procederia a votação, onde a Presidente informou
que não foi convocado suplente e que anotado o horário de sua entrada ele deve votar
normalmente. O conselheiro Lucas Demerson chegou à reunião quatorze e dez, perfazendo
um quórum de onze conselheiros. 4. O conselheiro Alaor solicitou voltar-se a essa discussão,
embora já tivesse aprovado na reunião anterior pela colocação da foto. A Presidente sugeriu
que fosse colocado em pauta para próxima reunião, devido a vários conselheiros não estarem
presentes e que isso demanda opiniões individuais. 5. A Presidente, desculpou-se com o
coordenador Alex e informou que o mesmo, embora tivesse sido convidado somente no dia
dessa reunião, prontificou-se gentilmente. A conselheira Maria pede registro que houve, em
reunião de vinte e nove de junho, sugestão para que fosse realizada uma reunião
extraordinária com a coordenadoria para que a mesma explanasse sobre os problemas para
que os trabalhos pudessem ser realizados com maior força de trabalho, uma vez que foi
apontado pelo Presidente da reunião em questão do andamento dificultoso dos trabalhos em
função de pouca força de trabalho. Cobra seriedade quanto ao compromisso de
gerenciamento das pautas. Foi sugerido ao Alex que se preferisse, voltaria em outro dia
diante de questionamentos, mesmo antes da explanação. O coordenador da biblioteca,
posicionou-se preferindo informar sobre os trabalhos que estão sendo executados, e se
prontificou a retornar em outra reunião desde que os questionamentos fossem sobre assuntos
técnicos, entende que sabe de dúvidas que chamou de “angústias” que são compartilhados
por todos. Alex coloca-se como representante da equipe biblioteca, cuja está em construção.
Pede que sejam abertos questionamentos para elucidar sobre os trabalhos de há dois anos,
com discussões, citando como exemplo quanto pesa um livro, informa que já passaram de
doze mil livros catalogados, convida para visita para mostrar fisicamente. Conselheiro Alaor
posiciona-se que foi sua sugestão, devido à falta de recursos humanos na biblioteca,
conforme já mencionado nessa ata de que seria essa a deficiência, que aproveitaria a
oportunidade para sugestão de utilização de força voluntária, caso fosse possível. A
conselheira Alice sugere que os questionamentos fossem enviados anteriormente ao
comparecimento do coordenador, que viria com as questões ordenadas. O conselheiro
Procópio posiciona-se que assuntos técnicos não dizem respeito ao CONCAM-SPO. O
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coordenador alega que por estar muito envolvido no processo pode responder a qualquer
questionamento nessa ordem. A Presidente volta a insistir que deve ser colocado como
pauta, devido ao grau de debate, para então passar a ser questionamentos e não como
informe, agradece a presença do coordenador que reitera convite para comparecimento à
biblioteca para poder apresentar o que está sendo executado presencialmente. O conselheiro
Natanael sugere que ao ser incluso como pauta, deve ser convidado Diretoria de Ensino e
Diretoria Adjunta de ensino. As quatorze horas e cinquenta e cinco minutos o conselheiro
Lucas Demerson retirou-se definitivamente e o conselheiro Luiz Felipe chegou na reunião,
permanecendo o quórum de onze conselheiros. 6. A Presidente cita que, a pedido do Prof.
Luís Cláudio, esclarecesse sobre o calendário para o ano de dois mil e dezessete, informa
que a DAA, Diretoria de Administração Acadêmica, da PRE envia memorando em meados
do mês de setembro definindo como o calendário deve ser, inclusive com as máscaras
oficiais de como deve ser confeccionado. O calendário da Reitoria não tem que cumprir cem
dias letivos por semestre, diferente do campus, facilitando a inserção de emendas. O Campus
São Paulo aprovou calendário em dezembro de dois mil e quatorze e houve uma única
alteração quanto ao dia do servidor de vinte e oito de outubro, em janeiro de dois mil e
quinze, que ocorreu por determinação do MPOG – Ministério do Planejamento, Orçamento
e Gestão. Os cem dias letivos não consideram reavaliações, recuperações e instrumentos
finais de avaliação, que são procedimentos que se estabelecem após o fechamento do
semestre letivo, ou seja, toda carga horária deve ser desenvolvida dentro do calendário, não
podendo ocorrer reposição fora dele. O segundo semestre demanda maior cuidado, pois o
primeiro começa em fevereiro invadindo parte do mês de julho; o segundo semestre vai
apenas até meados de dezembro e não invade janeiro, ou seja, possui quase 30 dias corridos
a menos para se organizar do que o primeiro semestre. Há uma possibilidade para o próximo
ano de se trabalhar com fechamento de semestre diferente para os cursos anuais, que são os
integrados, e os cursos semestres, que são todos os demais cursos do campus, pois o
integrado precisa ter duzentos dias letivos no ano sem a exigência de que cada semestre
possua cem dias. Rebeca mostra uma planilha e explica que as informações de data e ações
são uma primeira proposta, considerando a organização necessária para finalizações e
registros devidos.. As ações que aparecem sem data na planilha demandam que os setores
responsáveis proponham as datas. Esclareceu ainda que os setores poderão propor novas
ações, pois aquelas que constam na planilha foram enviadas por estes para o calendário
2016, e citou como exemplo as datas de cadastramento no PAP, enviado pela DSP, e datas
para pedido de dispensa de disciplina, enviadas pela CRS. O Conselheiro Henrique pede
para serem enviada para os diretorias para discussão e informação, devido à solicitação da
DGP (diretoria de gestão de pessoas) da entrega de informação para programação de férias
dos servidores para o ano de dois mil e dezessete A conselheira Bartira pede definição sobre
o recesso do final desse ano. A Presidente informa que depende do fechamento dos
processos, como alterações de notas em função dos conselhos, entrega de PITs, conferência,
para que tudo esteja pronto antes do começo do ano letivo, para definição dessas datas. O
Conselheiro Lucas propõe reunião extraordinário sobre o calendário. A Presidente informa
que enviará a planilha para todos as diretorias do campus solicitam que discutam com seus
parem e encaminhem suas propostas, como em 2016. Disse também que enviará a planilha
aos conselheiros. Passou-se para a pauta enviada juntamente com a convocação.
Empossados pela Presidente a conselheira Bartira Akio Kamiya como titular do segmento
técnico-administrativo em substituição ao conselheiro Wanduir Durant e o conselheiro Lucas
Leite Raposo e Silva como titular do segmento discente em substituição ao conselheiro
Scothy Wallace Ponchio. Outro tópico, o conselheiro Procópio esclarece sobre a solicitação
do Professor Valadares do departamento de Humanidades sobre a Instrução Normativa
número um de dois mil e treze da Reitoria, sobre aproveitamento extraordinário de estudos
que consulta o Conselho como proceder com os PPCs que não contemplam a possibilidade
ao aluno, o que orienta a Instrução Normativa, sendo que é um direito do aluno de requerer o
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aproveitamento de disciplinas, que é um processo diferente da dispensa de disciplina, sendo
uma possibilidade de abreviação de cursos por alunos graduados, cabendo aos PPCs (Planos
Pedagógicos de Cursos) adequarem-se a ao processo. Reforçou que essa possibilidade, e não
exigência, concluindo que não precisaria ser incluída no PPC. A Presidente esclareceu que,
conforme parecer da Diretoria de Ensino do campus, não há como retirar o direito do aluno,
e foi orientado que o colegiado lide com a questão, definindo uma banca e instaurando ritos
para procedimentos. O Conselheiro Alaor sugere divulgação aos alunos. Pede à Presidente
para encaminhar memorando respondendo ao docente. Outra solicitação do mesmo
professor, quanto à Resolução cento e nove que como contagem de o tempo que o docente
pode computar sendo já considerado como temporário, mas a Resolução pressupõe exercício
compreende posse de efetivo, o conselheiro sugere consulta à Procuradoria Jurídica sobre as
dúvidas do CONCAM-SPO. O conselheiro Henrique informa que está sendo criado ou
reformulada comissão para revisão dessa Resolução, onde pede presença de docentes do
campus São Paulo. A Presidente pede à secretária para informar-se e após repassar aos
conselheiros quem são as pessoas que compõem hoje a mesma. Propõe regime de votação
para o encaminhamento de consulta à Procuradoria Jurídica, onde nove conselheiros foram
favoráveis e dois conselheiros abstiveram-se. Último tópico foi a formação da comissão para
discussão orçamentária, quanto aos cortes que serão necessários, em função do já efetivo
corte no envio do financeiro desse ano. Rebeca mostra planilhas já enviadas pelo Prof. Luís
Claudio, partindo-se de uma LOA (capital e custeio) de R$ 12.785.452,81 (doze milhões,
setecentos e oitenta e cinco mil, quatrocentos e dois reais e oitenta e um centavos), com
relação ao orçamento de dois mil e dezesseis. A previsão inicial de orçamento de R$
12.661.949,49 (doze milhões e seiscentos e sessenta e um mil, novecentos e quarenta e nove
reais e quarenta e nove centavos ) para o ano de dois mil e dezessete, após reavaliação pelo
MEC pleiteada pelos reitores, aumentou para R$ 13.056.120,63 (treze milhões e cinquenta e
seis mil, cento e vinte reais e sessenta e três centavos) como PLOA (planejamento). Hoje o
orçamento é de R$ 10.444.896,50 (dez milhões, quatrocentos e quarenta e quatro mil,
oitocentos e noventa e seis reais e cinquenta centavos), considerando corte de 10% (dez por
cento) de custeio 50% (cinquenta por cento) de capital da LOA de dois mil e dezesseis. Para
formação da comissão seis conselheiros se prontificaram conselheiros Alice, Henrique e
Alaor (segmento docente), conselheiro Natanael e Bartira (segmento técnico-administrativo)
e conselheiro Lucas Raposo (segmento discente), a Presidente pede à secretária providências
para as Portarias de designação e de nomeação desses membros. O conselheiro Henrique
retirou-se às quinze horas e cinquenta e quatro minutos, alterando o quórum para dez
conselheiros. Decidiu-se votar proposta de pauta para próxima reunião, assim definido: 1.
Calendário; 2. Parecer preliminar da Comissão de Orçamento; 3. Fotos dos conselheiros na
página do campus. Em regime de votação foi aprovada por unanimidade. A Presidente, as
dezesseis horas e dez minutos deu por encerrados os trabalhos e, para tudo constar, eu,
Miriam Cristina Peruzzi Soares Belote, lavrei a presente ata, e depois de aprovada, vai
assinada por mim, pela presidente e pelos conselheiros presentes.
Miriam Cristina Peruzzi Soares Belote___________________________________________
Rebeca Vilas Boas Cardoso de Oliveira __________________________________________
Lucas Demerson Neves Rozzatti _______________________________________________
Lucas Leite Raposo e Silva____________________________________________________
Luiz Fernando Prado de Souza _________________________________________________
Alice Reis de Souza _________________________________________________________
Henrique de Camargo Kottke __________________________________________________
Carlos Eduardo Pinto Procópio ________________________________________________
Alaor Mousa Saccomano______________________________________________________
Lucas Casanova Silva ________________________________________________________
Natanael Benedito Amaro _____________________________________________________
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Maria Conceição Borges Dantas_______________________________________________
Caio Cabral da Silva _____________________________________________________
Bartira Kio Kamiya __________________________________________________________

