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ATA DA IV 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.
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Aos nove dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, realizou-se na Sala de Projeção 1,
do Campus São Paulo, às treze horas e vinte e dois minutos, a N 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 - Titulares: Carlos Eduardo Pinto Procópio, Henrique de Camargo Kottke, Ivan
Francolin Martinez, Alice Reis de Souza e Gabriela Cotrim de Moraes. Também esteve
presente o Docente - Suplente: Leandro Daros Gama, convocado porque a princípio a
professora Alice não participaria do Conselho. Devido sua presença e convocação, ficou
acordado que Leandro Daros seria o conselheiro votante. Conselheiros Representantes do
segmento Técnico-administrativo - Titulares: Elissa Fontes Soares Lopes, Larissa Vicente
Tonacio, Wilson de Campos Filho, Natanael Benedito Amaro e Nivaldo Cesário de Souza.
Conselheiros Representantes do Segmento Discente - Titulares: Marcella Seika Shimada
e Pedro Femando Poveda. Conselheiro Representante do Segmento Comunidade Externa-
Titular Edson Sadao Iizuka. Ausentes: Conselheiros Representantes do Segmento
Discente - Titulares: Helder Orlando de Souza, Isabelle Tridente Chacon Femandes e Natália
Borges Maia. A reunião contou com as presenças dos representantes da Área do Turismo:
Diretor da área: prof. Cesar Lopes Femandes; Coordenador da área: prof. Leandro Rodrigues
G. Femandes; prof' Catherine Margone Cavalcante; prof. Rodrigo de Benedictis Delphino.
I - ABERTURA DA REUNIÃO: Constatado o quórum, o Presidente iniciou a reunião
cumprimentando a todos. II - INFORMES DO PRESIDENTE: O Presidente informou que
a Reitoria enviou ao Câmpus SPO um Parecer da Procuradoria Geral, dizendo que poderá ser
utilizado o dinheiro que sobrou do ano de 2017 (restos a pagar) no ano de 2018, esclareceu
que a sobra do ano referência poderá ser usada em todos os anos subsequentes. Informou que
disponibilizará ao CONCAM, o Parecer com as movimentações que serão feitas. Remetendo
a pauta do dia, os conselheiros colocaram em questão que algumas pautas de caráter
administrativo não precisariam ser discutidas no CONCAM. O presidente combinou com o
Conselho de que realizará um filtro nas pautas, se for possível a resolução pela própria
direção ou administração, a questão será resolvida e caso o proponente da questão não se sinta
satisfeito, o presidente apresentará a pauta ao Conselho. Houve a solicitação de inclusão na
próxima pauta da discussão sobre o Regimento do Câmpus, porém, o presidente esclareceu
que não houve devolutiva da Reitoria, portanto, irá conversar e se conseguir uma devolutiva,
acrescentará o assunto à próxima pauta. O presidente propôs uma pauta sobre o fluxo dos
atestados médicos. III - ORDEM DO DIA: 1. Posse do Conselheiro representante da
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Comunidade Externa: Sr. Edson Sadao lizuka. O presidente agradeceu o Conselheiro, e o
mesmo também agradeceu a recepção e mencionou que espera ajudar a escola. 2. Aprovação
da Ata. Foi posta em votação a aprovação da ata da lII Reunião Ordinária: Ata aprovada com
10 (dez) votos favoráveis e 02 (duas) abstenções. Com a anuência dos conselheiros houve
uma inversão de pauta. 3. Reformulação do Curso Superior de Tecnologia em Gestão de
Turismo do Câmpus São Paulo. A conselheira relatora Elissa esclareceu se tratar de uma
reformulação de alguns pontos do PPC, como: adequação ao novo mercado de trabalho,
revisão das bibliografias (consultando a existência dos livros na biblioteca), adequação a um
novo modelo de PPC, entre outros fatores. O presidente questionou sobre a força de trabalho.
Os professores do Turismo, com anuência do Conselho, esclareceram sobre a atualização e
reformulação do PPC e explicaram sobre a otimização da força de trabalho (devido a ,/JO.
reformulação de algumas cargas horárias, houve redução da força de trabalho). O Parecer da ~~
relatora obteve 12 (doze) votos favoráveis e 01 (uma) abstenção. 4. Solicitação de
prorrogação de prazo da Comissão Eleitoral de recomposição do CONCAM-SPO. A
conselheira Gabriela esclareceu que necessitaria de um prazo maior, provavelmente até o final
de junho e consultou o presidente sobre a possiblidade de realizar o processo de votação, via
Aurora, o presidente disse ser possível. Por unanimidade, 13 (treze) votos, o pedido de
prorrogação foi aprovado pelos conselheiros. 5. Bicicletário do Câmpus São Paulo. A
Relatora, conselheira Marcela Shimada, explicou todo o processo de pesquisa realizado por
ela. Esclareceu que os bicicletários que existem atualmente no câmpus, devido aos formatos,
são dificeis de serem utilizados adequadamente, sendo inviáveis, destacou alguns modelos e
valores. Também mencionou sobre o espaço fisico e a cobertura dos bicicletários. O
presidente esclareceu que pode mobilizar funcionários para ajudar na questão e que o custo do
bicicletário é viável. Os conselheiros aprovaram o Parecer da conselheira Marcela, com 12
(doze) votos favoráveis e 01 (uma) abstenção e combinaram repassar a questão ao Setor
Administrativo do Câmpus. 6. Solicitação de esclarecimento - professor André Cipoli. O
relator, conselheiro Procópio, esclareceu se tratar de uma solicitação a respeito da atribuição
de aulas, salientando que os critérios de atribuição estão de acordo com a resolução 109 e com
o Parecer que havia feito anteriormente. Destacou que a ordenação dos critérios de desempate
para a atribuição de aulas pode ser feita pela subárea. Desta maneira, o relator julga
improcedente o pedido do solicitante. O conselheiro Leandro destacou alguns pontos sobre a /
resolução 109 e sugeriu que seja realizada uma deliberação em relação a situação. Os
conselheiros aprovaram por unanimidade (12 - doze votos) o Parecer do Relator Procópio e
combinaram que na próxima reunião será realizada uma deliberação. Os conselheiros por 8

unanimidade decidiram por uma inversão de pauta. 7. Abertura de Curso Técnico'?
Concomitante/Subsequente de Restaurante e Bar (Subárea de Turismo e Hospitalidad . )
Os conselheiros discutiram que a solicitação do Turismo se trata de um uma aprovação para a
instituição de uma Comissão (e não para a abertura do curso) para elaboração do Projeto ,
Pedagógico para implementação do Curso Técnico Concomitante/Subsequente de Restaurante
e Bar. O relator Wilson a princípio esclareceu que a criação deste novo curso se dá em virtude
da reformulação do PPC do Curso de Turismo, que diminui algumas cargas horárias, \1\
otimizando a força de trabalho, sendo possível a criação do novo curso. Leu o Parecer, -O \
explicando os objetivos do curso, a existência de força de trabalho na área, infraestrutura e
aderência ao mercado de trabalho. O relator declara Parecer Favorável sobre a solicitação,
com a ressalva da manipulação de bebidas alcoólicas por menores de idade. Com a anuência
dos conselheiros, o professor Rodrigo esclareceu algumas questões relacionadas a importânc~
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82 do curso, inclusive destacando que a bebida não será o foco do curso e que menores de idade
83 manusearão as bebidas, porém, não poderão degustá-Ias. O Parecer obteve 10 (dez) votos
84 favoráveis e 02 (duas) abstencões, com a ressalva de que não se trata da abertura do curso e
85 sim da aprovação da instituição da Comissão. 8) Reformulação do Regulamento do
86 CONCAM. Após discussões sobre como analisar o Regulamento, os conselheiros decidiram
87 colocar duas propostas para votação: A) Discutir na presente reunião as alterações propostas
88 pelo parecerista Procópio. B) Realizar uma Reunião Extraordinária para discutir o
89 Regulamento, já com a leitura prévia e apontamentos dos Conselheiros. A proposta B foi
90 aprovada com 11 (onze) votos favoráveis e 1 (uma) abstencão. Os conselheiros combinaram
91 que em uma semana, farão a análise e apontamentos individuais, para que o conselheiro
92 Procópio faça as tabulações para a data da reunião Extraordinária que foi estabelecida no dia
93 23/05. Às quinze horas e quinze minutos, não havendo nada mais a tratar, o Presidente
94 agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião, da qual eu, Rosângela Bagnoli Ovidio -
95 Secretária Substituta, lavrei esta ata, que, depois de aprovada, será assinada por mim, pelo
96 Presidente e demais conselheiros presentes na reunião.

Luís

/~'fr,~(L 13.0~~
Rosâng~a Bagnoli Ovidio

Secretária Substituta

Hen . ottke
Representante Docente

Membro Titular

'\ ~ 0_~~.
Lean ro Daros Gama
Representante Docente
Membro Suplente
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Mar eUa Seika Shimada
Representante Discente

Membro Titular

Pedro Fernando Poveda
Representante Discente

Membro Titular

0Jk/~
Elissa Fontes Soares Lopes

Representante TAE
Membro Titular

Larissa Vicente Tonacio
Representante TAE
Membro Titular
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Nat~dPob.
Representante TAE
Membro Titular

-o- o e Souza
Representante T
Membro Titul

WilSO~ Filho
Re· resentahte TAE
í' mbroiTitular

Edson Sa ao lizuka
Representante da Comunidade Externa

Membro Titular
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