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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO

Rua Pedro Vicente, 625 - Canindé - São Paulo - SP
CEP 01109-010 - SP Fone +55 (11) 2763-7664

e-mail: concam.spo@ifsp.edu.br - home-page: www.ifsp.edu.br

ATA DA 111 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
DEZOITO.

Aos onze dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, realizou-se na Sala de Projeção I,
do Campus São Paulo, às treze horas e treze minutos, a III Reunião Ordinária do Conselho de
campus do Campus São Paulo, sob a presidência do Diretor do Campus São Paulo, Professor
Luís Cláudio de Matos Lima Júnior. Para a presente Reunião Ordinária, o Presidente
convocou todos os conselheiros titulares e convidou os suplentes, bem como toda comunidade
acadêmica. Estavam presentes os Conselheiros Representantes do segmento Docente - rY
Titulares: Carlos Eduardo Pinto Procópio, Henrique de Camargo Kottke, lvan Francolin
Martinez, Alice Reis de Souza e Gabriela Cotrim de Moraes. Conselheiros Representantes
do segmento Técnico-administrativo - Titulares: Elissa Fontes Soares Lopes, Larissa
Vicente Tonacio, Wilson de Campos Filho e Natanael Benedito Amaro. Representantes do
segmento Técnico-administrativo - Suplente: Ailton Belarmino da Silva. Conselheiros .1'-./
Representantes do Segmento Discente - Titulares: Natália Borges Maia e Pedro Fernando
Poveda. Ausentes: Conselheiros Representantes do segmento Técnico-administrativo -
Titular: Nivaldo Cesário de Souza. Conselheiros Representantes do Segmento Discente - if
Titulares: Helder Orlando de Souza, lsabelle Tridente Chacon Fernandes, Marcella Seika / ~
Shimada. A reunião contou com as presenças dos convidados Edson Sadao lizuka, candidato . '.
a representante da comunidade externa, na condição de ex-aluno do lFSP e do Diretor de
Administração do Campus São Paulo, Roberto José dos Santos. I - ABERTURA DA
REUNIÃO: Constatado o quórum, o Presidente iniciou a reunião cumprimentando a todos. 11
- INFORMES DO PRESIDENTE: O Presidente informou que foi submetido ao CONCAM
o processo do professor André Kraemer Cipoli, que pede esclarecimentos sobre atribuições de
aula, esclareceu que o mesmo já teve o parecer elaborado pelo conselheiro Carlos Eduardo
Procópio, mas tendo em vista que não houve tempo hábil para que os demais conselheiros
tomassem conhecimento do pedido, sugeriu que o ponto de pauta fosse colocado em votação.
Com 08 (oito) votos contrários e 01 (um) voto favorável, ficou deliberado que a apresentação
da relatoria acontecerá na próxima reunião. 111 - ORDEM DO DIA: 1. Aprovação das
Atas. Foi posta em votação a aprovação da ata da II Reunião Ordinária: Ata aprovada com 07
(sete) votos favoráveis e 02 (duas) abstenções. Em seguida colocou-se em votação a ata da I
Reunião Extraordinária: Ata aprovada com 08 (oito) votos favoráveis e 02 (duas) abstenções.
2. Eleição dos Conselheiros Representantes da Comunidade Externa. O presidente
convidou o candidato a representante da Comunidade Externa, o ex-aluno Edson Sadao ~
Iizuka, a se apresentar aos presentes e em seguida realizou a consulta que, por unanimidade,
foi favorável ao seu ingresso como membro deste Conselho. 3. Alteração do Horário das 1
Reuniões do CONCAM. Na reunião anterior, o conselheiro Nivaldo Cesário de Souza
solicitou que fosse colocado em pauta a alteração do horário das reuniões para as l3h30min,
no entanto, após outras propostas serem apresentadas, ficou deliberado, com 08 (oito) votos
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favoráveis, que as próximas reuniões acontecerão às 13hl5min. 4. Reformulação do Curso
Superior de Tecnologia em Gestão de Turismo do Campus São Paulo. A Relatora,
conselheira Elissa Lopes, solicitou prorrogação de prazo para apresentação do parecer. O
pedido foi colocado em votação e, com 12 (doze) votos favoráveis e 01 (uma) abstenção, o
ponto de pauta será tratado na próxima reunião. 5. Orçamento - 2018. O Prof. Luís Cláudio
apresentou a Planilha do Orçamento Detalhado de Custeio para o ano de 2018 com os dados
atualizados. O conselheiro Henrique Kottke sugeriu que parte do valor referente à rubrica
Material de Consumo (específico) fosse divido entre as áreas. O Prof. Luís sugeriu que o
orçamento fosse aprovado sem a modificação e que o assunto fosse tratado em reunião do
COLDIC para que os diretores das áreas possam definir esses valores, o que foi aprovado
pelos presentes. A conselheira Natália Borges Maia sugeriu que fosse feito um acréscimo no
valor do subsídio que é repassado para alimentação dos discentes visando que os que
despendem de mais tempo na escola, possam utilizá-lo para o almoço e jantar. Alguns
conselheiros sugeriram que a estimativa de número de discentes que se alimentam no
restaurante estudantil fosse diminuída. A conselheira Natália sugeriu ainda a manutenção do
quantitativo atual (900 alunos/mês), buscando viabilizar a possibilidade de fornecer o subsídio
de almoço e jantar. Por fim, solicitou esclarecimentos quanto à qualidade das refeições, o que r
também foi reiterado pelos demais membros do Conselho. O Prof. Luís Cláudio sugeriu que
fosse agendada uma outra reunião para tratar apenas desse assunto e os conselheiros
concordaram. Outras sugestões foram apresentadas com relação à rubrica de Material, bem ou
serviço para distribuição gratuita (alimentação) e foi colocada em votação a proposta do ~
conselheiro Henrique que mantem o quantitativo previsto de 900 (novecentos) alunos e ' 5
redistribui os R$43.000,00 (quarenta e três mil reais) excedentes, sendo R$ 5.000,00 (cinco t

mil reais) para Serviço Pessoa Física - Ensino, R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para serviço/
Pessoa Jurídica (Hotel de Projetos) e R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais) para o Acervo
Bibliográfico. A proposta obteve 12 (doze) votos favoráveis e 01 (uma) abstenção. Feitas as
alterações o Orçamento foi posto em votação e aprovado com 09 (nove) votos favoráveis e 01 .
(uma) abstenção. O conselheiro Ivan Martinez solicitou que a justificativa do voto constasse
em ata e declarou-se favorável, mas enfatizou a necessidade de que sejam definidas formas de
prover informações ao conselho desde o início da elaboração do Orçamento, tendo em vista
que para aprová-lo os conselheiros precisam ter conhecimento das definições de prioridades,
dos detalhamentos e justificativas das propostas de forma que as decisões acerca do
orçamento sejam eficazes. Ressaltou, também, a importância deste conselho definir critérios
para a utilização do saldo de verba que porventura seja detectado no acompanhamento da
execução orçamentária, visando a utilização deste saldo da melhor maneira pela Direção e
Administração, melhorando a transparência da gestão do campus. Salientou ainda que não
foram apresentadas as respostas aos questionamentos encaminhados por e-mail no início de
março (como solicitado na I Reunião Extraordinária). Quanto a isso, o Presidente informou
que ainda irá apresentar as respostas aos questionamentos. Foi solicitado inversão de pauta e
não havendo objeções deu-se continuidade à reunião. 6. Reformulação do PPC do Curso de
Licenciatura em Matemática do Campus São Paulo. A relatora, conselheira Gabriela
Cotrim, apresentou parecer favorável à Reformulação do PPC do Curso de Licenciatura em
Matemática do Campus São Paulo e após o esclarecimento de algumas dúvidas por parte dos
conselheiros obteve aprovação por unanimidade (dez votos favoráveis). Os pontos de pauta
referentes à Reformulação do Regulamento do CONCAM - SPO e ao Bicicletário do Campus
São Paulo serão discutidos na próxima reunião. Às dezessete horas e cinco minutos, não
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83 havendo nada mais a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião,
84 da qual eu, Luciana de Oliveira Santana - Secretária Executiva, lavrei esta ata, que, depois de
85 aprovada, será assinada por mim, pelo Presidente e demais conselheiros presentes na reunião.

Luciana ra Santana
Secretária Executiv

Pedro Fernando Poveda
Representante Discente

Membro Titular

Alice Reis e S uza
Repr n e Docente

Membro Titula

~ivv---
Elissa Fontes Soares Lopes

Representante TAE
Membro Titular

~
Larissa Vicente Tonacio

Representante TAE
Membro Titular

Luís Cláu

Nata~~d~ Amaro
Representante AE
Membro Ti lar

I;k;.kh '-?, Hcuu
Natália Borges Maia
Representante Discente

Membro Titular
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