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Aos nove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vi nte, às treze horas e vinte e um minutos,
realizou-se por videoconferência, a 7ª Reunião Ordinária do Conselho de campus do Campus São Paulo, sob
a presidência do diretor em exercício do Campus São Paulo, professor Alberto Akio Shiga . Para a presente
reunião, o presidente convocou todos os conselheiros tulares e convidou os suplentes, bem como toda a
comunidade acadêmica. I – ABERTURA DA REUNIÃO: Constatado o quorum, o professor Alberto
Shiga iniciou a reunião cumprimentando a todos. Estavam presentes os conselheiros representantes do
segmento docente – tulares: Ivan Francolin Mar nez, Paulo Ramirez, Carlos Vinícius Veneziani dos Santos
e Antonio Faricelli Filho; os conselheiros representantes do segmento docente – suplentes: Osmar da Rocha
Simões, que assumiu a tularidade na ausência do conselheiro Osmar Antunes, e Gilberto
Cuarelli; a conselheira
onselheira representante do segmento técnico-administra vo – tular: Franciele Ferreira da
Silva Figueiredo; conselheiros representantes do segmento discente – titulares: Vitória de Lima Santos, João
Gabriel Cruz e Bruna Manfredini; os conselheiros representantes do segmento discente – suplentes: Felipe
Rodrigues Maia, Henrique Luís Baesa e Gustavo Bucci Carrascosa, que assumiram a tularidade em virtude
da ausência dos demais representantes no início da reunião. e o conselheiro representante dos ex-alunos –
tular: Garabed Kenchian. A conselheira Lílian Lima informou sobre o seu período de férias junto à
secretaria
do
conselho, jus ﬁcando,
por
tanto,
a
sua
ausência
nesta
reunião. AUSENTES: conselheiro representante do segmento docente – tular: Osmar Antunes Junior;
o conselheiro representante
epresentante do segmento técnico-administra vo – tular: Seânio Sales Avelino;
o s conselheiros representantes do segmento discente – tulares: João Vitor Silva e Tarcísio Silles. II INFORMES DO PRESIDENTE: O presidente em exercício reiterou que a reunião está sendo transmi da pelo
Youtube <https://youtu.be/HL-sJawWNus> e observou que os conselheiros que deveriam ser empossados
como tulares não estavam presentes, dando então con nuidade à reunião. Indagou aos presentes sobre a
inclusão de pauta sugerida e, como não houve nenhuma manifestação contrária, o Credenciamento
Professor Sênior da Professora Diva Valério Novaes será tratado na ordem do dia. Por ﬁm, a pedido do
professor Luís Cláudio, solicitou uma inversão de pauta, que também não apresentou objeções por parte
dos conselheiros. III – ORDEM DO DIA: Foram colocadas em votação as atas da 5ª, 6ª e 7ª reuniões
extraordinárias e 6ª reunião ordinária, que ob veram aprovação por unanimidade (11 votos). 1.
Apresentação da previsão orçamentária para 2021. O diretor do campus São Paulo, professor Luís Cláudio
de Matos Junior, iniciou sua apresentação informando que a reitoria costumava u lizar o mesmo critério
que a Secretaria de Educação Proﬁssional e Tecnológica (Setec) quando da distribuição de verbas, que é o
número de matrículas efe vas, com base na matriz CONIF, porém, para o ano de 2021, foram apresentadas
4 novas propostas, da seguinte forma: Proposta 1 – desconto linear para todos os campi; Proposta 2 –
desconto com base na matriz CONIF; Proposta 3 – considerando matriz CONIF, mas com um piso para
o s campi avançados e novos e Proposta 4 – considerando matriz CONIF, mas com piso geral para todos
os campi. O diretor salientou que sua escolha foi pela proposta de número 2, mas que acabou sendo voto
vencido e que a proposta de número 3 havia sido escolhida pela maioria dos representantes do Colégio de
Dirigentes – ColDir. Com base nos valores apresentados, o diretor informou que foi feita uma simulação
considerando dois cenários; no cenário 1, sem retorno das a vidades presenciais e algumas medidas de
redução de custos como a não aquisição de materiais de consumo e materiais permanentes, por exemplo,
teria uma sobra de R$74.000,00 (setenta e quatro mil reais) no orçamento e no cenário 2, mantendo as
mesmas medidas de redução de gastos, porém considerado o retorno presencial no segundo semestre de
2021, o campus teria um déﬁcit de quase R$850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil reais). O diretor
salientou ainda que não é possível tomar uma decisão tendo em vista a portaria do MEC que determina o
retorno das aulas em março. A conselheira Franciele Figueiredo, membra da Comissão de Avaliação do
Retorno Presencial ques onou qual a relevância da comissão frente à esta portaria do MEC. O diretor disse
a comissão será primordial, pois irá avaliar as condições reais do campus. O conselheiro Vinícius Veneziani,

também membro da referida comissão, se pronunciou sobre o assunto e reiterou que a comissão deverá
apresentar um relatório baseado nas condições analisadas independentemente das determinações legais
do MEC. O diretor ﬁnalizou sua apresentação solicitando que fosse montada uma comissão para análise do
orçamento o quanto antes e re rou-se da reunião por conta da sua agenda. O presidente em exercício
prosseguiu com os ritos e empossou os conselheiros Bruna de Almeida Manfredini e João Gabriel Cruz
como membros tulares do CONCAM e na sequência manifestaram-se os conselheiros presentes que
vessem interesse em compor a comissão do orçamentos, foram eles: Ivan Mar nez, Garabed Kenchian,
Antonio Faricelli, Vitória Santos e João Gabriel. Serão consultados posteriormente quanto ao interesse os
representantes do segmento técnico-administra vo Lílian Lima e Seânio Avelino em virtude das suas
ausências na presente reunião. 2. Calendário e estratégias para retomada de a vidades do Curso Técnico
Integrado em Qualidade – PROEJA. O professor Shiga informou que o item a ser tratado foi aprovado adreferendum, pois deveria ter sido tratado na reunião extraordinária do dia 02 que foi cancelada por falta
de quorum e passou a palavra para a professora Rebeca Vilas Boas que fez uma síntese do calendário e das
estratégias apresentadas e se colocou à disposição para dúvidas dos presentes. Postos em votação, os
documentos foram aprovados com 10 (dez) votos favoráveis e 1 (um) voto contrário. Registro a saída da
conselheira Vitória Santos. 3. Credenciamento de Docente Sênior – Profª Diva Valério Novaes. No uso da
palavra, o professor José Carlos Jacintho, informou que trata-se de uma demanda nova para o campus e que
precisa passar pela apreciação do CONCAM para que seja possível seguir com os demais trâmites. O
professor José Otávio Baldinato, coordenador do Programa de Mestrado Proﬁssional em Ensino de Ciências
e Matemá ca, esclareceu que se trata de um caso em que a docente aposentada, Diva Novaes, gostaria de
manter o vínculo com a ins tuição para dar con nuidade às suas a vidades de orientação. Registro a
ausência do conselheiro Garabed Kenchian. Prestados os esclarecimentos, o presidente colocou a
solicitação em votação que obteve 9 (nove) votos favoráveis e 2 (duas) abstenções. À s quinze horas e
doze minutos, não havendo nada mais a tratar, o presidente em exercício agradeceu a presença de todos e
encerrou a reunião, da qual eu, Luciana de Oliveira Santana, secretária execu va, lavrei esta ata, que,
depois de aprovada, será assinada eletronicamente por mim, pelo presidente e demais conselheiros
presentes na reunião.
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