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Objeto: Ata da 8 ª Reunião Extraordinária do Conselho de campus do Campus São Paulo do ano de 2020.

Aos vinte e três dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vi nte, às treze horas e vinte minutos,
realizou-se por videoconferência, a 8ª Reunião Extraordinária 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, o presidente convocou todos os conselheiros tulares, os conselheiros eleitos a
tomarem posse e convidou os suplentes, bem como toda a comunidade acadêmica. I – ABERTURA DA
REUNIÃO: Constatado o quorum, o presidente iniciou a reunião cumprimentando a todos. Estavam
presentes os conselheiros representantes
representantes do segmento docente – tulares: Carlos Vinicius Veneziani dos
Santos, Paulo Ramirez, Osmar Antunes Junior, Antonio Faricelli Filho e Ivan Francolin
Martinez; conselheiros(as) representantes do segmento técnico-administrativo – titulares: Lílian Martins de
Lima, Franciele Ferreira da Silva Figueiredo e Seânio Sales Avelino; conselheira representante do segmento
discente –
tular: Vitória de Lima Santos; conselheiro representante do segmento discente –
suplente: Henrique Luis Baesa; conselheiro representante dos ex-alunos –
tular: Garabed
Kenchian. AUSENTES: conselheiros(as) representantes do segmento discente – tulares: João Gabriel Cruz,
João Vitor Silva, Bruna Manfredini e Felipe Rodrigues Maia. II - INFORMES DO PRESIDENTE: O professor Luís
Cláudio informou
a
todos
que
a
reunião
está sendo transmi da pelo Youtube
<https://youtu.be/LiK8S8sxAv0>. III – ORDEM DO DIA: 1. Revisão do Regimento do campus: i. comissão para
revisão; ii. devolução imediata de FG1 para atendimento à Portaria 246/2016. O professor Luís Cláudio
esclareceu que a reunião foi convocada extraordinariamente em virtude da solicitação recebida pela Proreitoria de Desenvolvimento para devolução imediata de 6 (seis) das 16 (dezesseis) Funções Gra ﬁcadas 1
(FG1) do campus São Paulo, para atendimento à Portaria 246/2016, além disso, enfa zou que essa ação
pode acontecer em paralelo à revisão do Regimento Interno, conforme acordado quando da sua aprovação,
esta deveria acontecer no prazo de um ano, e tendo em vista que o documento será diretamente
impactado pela decisão a ser tomada e concluiu dizendo que a solicitação já havia sido tratada junto ao
COLDIC, mediante documentação encaminhada anteriormente por e-mail para deliberação deste Conselho.
O conselheiro Garabed Kenchian fez uma breve explicação sobre o histórico da distribuição dos CDs e FGs
dos anos anteriores e salientou que quem tem autonomia no Ins tuto para deliberar sobre o quan ta vo
dos cargos é o Conselho Superior, mediante proposta da Reitoria, mas que acredita não haver um
documento formal com esses números, levando-o a entender que esta proposta não pode par r
d o Campus e ques onou sobre a existência de uma resolução do Conselho Superior que determine que
sejam seguidas as orientações da Portaria 246/2016 ou ainda uma transparência por parte da Reitoria
quanto à distribuição/devolução desses cargos. O diretor informou também que a solicitação de
exoneração dos cargos foi encaminhada pela Diretoria de Gestão de Pessoas da reitoria e que a decisão de
levar essa discussão para o CONCAM foi exclusivamente dele, tendo em vista que o conselho é quem
delibera sobre o Regimento, mas que seu maior receio é que isso não seja deﬁnido dentro do prazo e que a
decisão sobre quais cargos serão devolvidos ﬁque a cargo da reitoria. O conselheiro Garabed ressaltou que
o MEC só atua em cima do número de cargos total do Ins tuto e não de cada campus individualmente. O
conselheiro Antônio Faricelli Filho reiterou a necessidade de uma solicitação formal por parte do Conselho
Superior ou da Reitoria, pois acredita que o CONCAM está sendo convocado a tomar uma decisão com uma
base de informações muito frágeis. O conselheiro Carlos Vinícius Veneziani também se pronunciou a favor
de aguardar uma posição oﬁcial vinda das instâncias superiores, tendo em vista que a preocupação do
Conselho de Campus não é apenas com a devolução dos FGs e sim com toda remodelação na forma de
trabalho e na estrutura do campus. O presidente, por sua vez, temendo que a reitoria tome uma decisão
unilateral e sem nenhuma preocupação com os impactos disso, novamente sugeriu que fosse cobrado da
reitoria essa documentação e montada a comissão para revisão do Regimento Interno para que sejam
iniciadas as discussões. Em sua maioria os conselheiros entenderam a importância da formação da
comissão, mas optaram para que a formação da comissão só ocorra a posteriori. O conselheiro Ivan

Mar nez ques onou também se há essa uma solicitação do formal MEC com relação à essa devolução e fez
menção à Portaria 246 que indica que havendo alteração deveria ter sido feita uma adequação no prazo de
1 ano, ou seja 2017 e isso não foi feito por parte do CONSUP. Disse ainda que mesmo que haja a
necessidade de fazer essas adequações propostas é importante que a comunidade se manifeste, assim
como foi feito no momento da aprovação do RI, no qual foi criado uma comissão que consultou os
servidores, que, por sua vez, ﬁzeram suas contribuições e que foram convidados a jus ﬁcarem suas
importâncias quando o CONCAM julgou necessário e que assim deveria ser esse novo processo. Finalizou
dizendo que não acha que seja prerroga va do Conselho de Campus deliberar sobre funções
administra vas sem que isso esteja devidamente embasado por quem de direito. O conselheiro Faricelli
disse entender a importância da comissão, mas entende que é necessária a par cipação da nova gestão,
visto a decisão a ser tomada impacta diretamente na gestão que irá assumir a par r de abril. A conselheira
Lilian Lima se posicionou contra à formação da comissão antes que haja uma posição do CONSUP pois
acredita que tal medida reforça uma inversão de responsabilidades. O conselheiro Garabed sugeriu que o RI
seja tratado primeiramente junto à gestão, tanto a atual quanto à futura, para que só então seja
encaminhado à essa comissão. A proposta foi reitera pelo conselheiro Ivan que solicitou que as sugestões
de alteração partam dos setores administra vos. O presidente colocou em votação a seguinte proposta:
Solicitar do CONSUP um documento oﬁcial quanto à devolução dos cargos, bem como uma extensão nos
prazos apresentados e o quan ta vo da distribuição dos cargos do campus, na sequência a pauta será
discu da pelo COLDIC juntamente com a nova gestão e, só então, encaminhada para deliberação do
CONCAM. A proposta obteve 10 (dez) votos favoráveis e 1 (uma) abstenção. O conselheiro Paulo Ramirez
solicitou atenção da comissão que analisará o Orçamento de 2021 quanto ao auxílio Conec vidade, pois
mesmo sendo favorável ao pagamento desses auxílios, acredita que não se deve abrir novos editais sem
que antes sejam prestadas as contas do anteriores e isso poderá impactar na próxima gestão, o que não
seria adequado. O conselheiro Faricelli também sugeriu que fosse estudada a possibilidade de pagamento
de auxílios para professores. O professor Luís Cláudio esclareceu que o pagamento só ocorre para aqueles
que encontram-se em situação de vulnerabilidade. O conselheiro Ivan ques onou se o segundo item da
pauta do dia, Orçamento 2021, não será tratado na presente reunião e indagou o mo vo pelo qual a
comissão ainda não foi designada. A secretária do conselho informou que a consulta aos representantes
técnicos-administra vos foi realizada e que os nomes foram devidamente encaminhados ao diretor para
solicitação da portaria. O presidente esclareceu que houve um equívoco, pois deveria ter solicitado a
exclusão da referida pauta, no entanto, ressaltou que o campus terá mais prazo para discu r o orçamento
porque a LOA ainda não foi aprovada, mas que em contrapar da, não existe nenhuma previsão quanto ao
valor que será disponibilizado e que as questão orçamentárias não serão tratadas por
enquanto. Às quinze horas e vinte e seis minutos, não havendo nada mais a tratar, o Presidente 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 por mim, pelo presidente e demais conselheiros
presentes na reunião.
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