
1 Aos dez dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove, realizou-se no Auditório da
Mecânica, do Campus São Paulo, às treze horas e vinte minutos, a 111Reunião Ordinária do

3 Conselho de campus do Campus São Paulo, sob a presidência da Diretora em exercício do
4 Campus São Paulo, Professora Rebeca Vilas Boas Cardoso de Oliveira. Para a presente Reunião
5 Ordinária, a Presidenta convocou todos os conselheiros titulares e convidou os suplentes, bem
6 como toda comunidade acadêmica. Estavam presentes os Conselheiros Representantes do
7 segmento Docente - Titulares: Ivan Francolin Martinez, Alice Reis de Souza e Gabriela Cotrim
8 de Moraes e Paulo Ramirez. Conselheiro Representante do segmento Docente - Suplente:
9 Osmar da Rocha Simões que assumiu a titularidade em razão da ausência do conselheiro

Leandro Daros Gama, Paulo Roberto de Abreu e Eduardo Vitor de Souza. Conselheiros
Representantes do segmento Técnico-administrativo - Titulares: Wilson de Campos Filho e
Nivaldo Cesário de Souza. Conselheiros Representantes do Segmento Discente - Titulares:
Helder Orlando de Souza, Pedro Fernando Poveda e Théo Lucas de Jesus Rocha. Ausência

14 Justificada - Conselheiro Representante do Segmento Discente - Titular: Elissa Fontes Soares
Lopes. Conselheiro Representante da Comunidade Externa - Titular: Edson Sadao lizuka.

16 Ausentes - Conselheiro Representante do segmento Docente - Titular: Leandro Daros Gama.
17 Conselheiros Representantes do segmento Técnico-administrativo - Titulares: Larissa
18 Vicente Tonacio e Natanael Benedito Amaro Conselheiro Representante do Segmento
19 Discente - Titular: Gustavo Bucci Carrascosa. I - ABERTURA DA REUNIÃO: Constatado o

"I 0/ 20 quórum, a Presidenta iniciou a reunião cumprimentando a todos. 11 - INFORMES DA
fJV. ~ 2221 PRESIDENTA: Como primeiro ato da reunião, a Presidenta convidou o conselheiro Paulot . Ramirez a tomar posse como Titular deste conselho no segmento docente em virtude da perda,

23 de mandato do conselheiro Carlos Eduardo Pinto Procópio. Em seguida colocou em votação a
24 inclusão dos itens de pauta referentes à Alteração nos Calendários Acadêmicos e Força de
25 trabalho no Campus São Paulo, ambos foram aprovados por unanimidade. A conselheira Alice
26 sugeriu a realização de uma reunião extraordinária para tratar sobre os ajustes dos PPCsdos
27 cursos e o conselheiro Ivan Martinez fez as seguintes indicações de pautas para as próximas
28 reuniões: a) Uso do e-mail institucional como meio de comunicação oficial; b) Relatório de
29 Gestão 2018; c) Orçamento 2019; d) Segurança no campus São Paulo; e) Transparência nas
30 contas e atividades do campus; f) Procedimentos internos; g) Manutenção do campus. 111-
31 ORDEM DO DIA: 1.Aprovação da Ata. Foi posta em votação a ata da 11Reunião Ordinária de
32 2019: Ata aprovada com 8 (oito) votos favoráveis e 1 (uma) abstenção. Foi proposta a inversão
33 das pautas e após votação e aprovação por unanimidade deu-se conforme segue. 2.
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favorável às alterações referentes à OBMEP 2019 que será antecipada do dia 04/06/2019 para
o dia 21/05/2019 e às demais modificações solicitadas pela Diretoria de Ensino como a
inclusão da solicitação de matrícula em disciplinas como aluno especial (eadcampus) - de 29
a 31/07; alteração do prazo máximo para solicitar Colação de Grau - 18/07 (originalmente está
dia 19/07) e alteração da Colação de Grau 2Q sem de-2019 - 18/09 e 19/09 (originalmente
consta apenas 19/09) - Posto em votação o parecer foi aprovado com 9 (nove) votos
favoráveis e 1 (uma) abstenção. O conselheiro Ivan solicitou que as alterações fossem
amplamente divulgadas a fim de que as pessoas possam tomar conhecimento e evitar maiores
transtornos. Registro a presença do conselheiro Wilson Filho. O professor Thomas Edson
Filgueiras Filho fez uso da palavra e justificou a solicitação de alteração das datas da SEDCITEC
para os dias 09 a 13/09 (originalmente está 23 a 27/09) por conta do CONEPT que acontecerá
no mesmo período. Registro a presença do conselheiro Eduardo Vitor de Souza. A solicitação
foi aprovada por unanimidade - 10 (dez) votos favoráveis. A conselheira Alice solicitou que
fosse alterado no calendário a nomenclatura do sistema Aurora para SUAP, pois em alguns
casos ainda consta o sistema antigo. 3. Esclarecimentos por parte da PREsobre compensação
de faltas e procedimentos no SUAP quanto ao registro de presença dos alunos. A PRE foi
convidada a comparecer à reunião, mas não enviou nenhum representante para prestar os
esclarecimentos solicitados, a Diretora de Ensino, professora Lúcia Collet, estava presente e
com anuência dos membros do conselho explicou que as faltas por motivo de força maior
levam em consideração o princípio da razoabilidade e que o comunicado segue as orientações
da PRE, uma vez que há no sistema um campo para anotações no qual pode-se se fazer o
registro da compensação referente à falta do aluno, assim como é feito em casos de regime
domiciliar, por exemplo. Após um amplo debate, a Diretora disse que fará uma consulta à PRE
e uma solicitação de um documento que possa validar essas orientações, uma vez que os
conselheiros apontaram que as medidas vão de encontro à Organização Didática. 4.
Procedimentos de Recursos dos resultados dos Conselhos de Classe. A professora Lúcia
Collet esclareceu que tanto na Organização Didática quanto na orientação emitida pela PRE,
ficou claro que a análise para o procedimento dos recursos dos resultados dos conselhos e
documental e o que foi entendido é que não houve lsonornia na documentação elaborada
pelo Conselho, o que ocasionou a reversão da decisão. Após alguns questionamentos, a
diretora orientou os presentes a fundamentarem e documentarem melhor as decisões
tomadas durantes os conselhos de classe que para que esse tipo de situação não ocorra mais
e salientou que é possível fazer um relato comportamental do aluno sem incorrer em juízo de
valor. Falou ainda que tais registros podem ser feitos via ETEPe encaminhar à DSP para que
haja, inclusive, acompanhamento da trajetória desse aluno evitando que apenas os números
sejam levados em consideração. O conselheiro Ivan ressaltou que há algum tempo deixou-se
de publicar os Boletins Informativos do campus e que se a prática voltasse a ser adotada ações
seriam amplamente divulgadas e evitaria determinados transtornos. A conselheira Gabriela
solicitou que fosse emitida uma orientação de como essa documentação deve ser feita. A
professora Lúcia enfatizou sobre o uso da ferramenta Comunicador do SUAP em virtude de os
pais terem acesso a área do estudante, além de ser um meio oficial de informações e finalizou
dizendo ue irá reencaminhar a recomendação por e-mail para reforçar e mais professores
adot e essa prática. Registro a saída do conselheiro Helder Orlando. 5. Criação da Subárea
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78 do PROEJA (Mecânica). O conselheiro Paulo Ramirez apresentou parecer favorável sobre a
pauta de sua autoria que indica a criação da Subárea do PROEJAcom intuito de fortalecer o

80 trabalho já desenvolvido no campus. A Presidenta solicitou maiores esclarecimentos quanto
81 a criação de uma subárea do PROEJA pois entende que isso não está condizente com o
82 organograma da instituição e poderá ferir a isonomia entre os departamentos, algo que
83 sempre fora perseguido. Disse ainda que hoje na organização das diretorias de departamento
84 estão atreladas as subáreas, que agregam os professores, e as coordenações de curso, e que

não há subárea com coordenação de curso atrelada. Por fim, a presidenta ressaltou não
86 entender a lógica de organização de uma subárea PROEJAe enfatizou que isso fere a isonomia
87 entre os departamentos. Os professores Alice e Ivan sugeriram a criação de um Projeto

Institucional ou até mesmo um estudo mais avançada do caso para entender como tornar
viável a proposta sem ferir o organograma, pois entendem a necessidade de fortalecimento e
complexidade do programa. Posto em votação o parecer foi aprovado com 4 (quatro) votos

91 favoráveis, 3 (três) contrários e 2 (duas) abstenções. 6. Força de Trabalho no campus São
Paulo. Após apresentação da planilha atual da situação da força de trabalho do campus e da

93 urgência para a reformulação dos PPCs, será convocada reunião extraordinária deste
94 Conselho no dia 05/06 e emitida uma resolução autorizando em caráter extraordinário, os
95 NDEs, Colegiados e CEICs,a reformularem os PPCs,em função da mobilização da carga horária
96 da força de trabalho nos cursos e/ou múltiplas docência ao mínimo possível. O prazo
97 estabelecido para envio dos PPC ao CONCAM, especificamente para essa situação será até o
98 dia 29/05. Às dezesseis horas e quinze minutos, não havendo nada mais a tratar, a Presidenta
99 agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião, da qual eu, Luciana de Oliveira Santana

100 - Secretária Executiva, lavrei esta ata, que, depois de aprovada, será assinada por mim, pela

\ '~~te e demais conselheiros presentes a reunião.

()A. Luciana Iveira Santana
Secretária Executiva
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