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Aos onze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte, realizou-se na sala 332 A, do Campus São Paulo,
às treze horas e vinte e oito minutos, a 2ª 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,
além de toda comunidade acadêmica.Estavam presentes os Conselheiros Representantes do segmento
Docente – Titulares: Ivan Francolin Martinez, Paulo Ramirez, Antonio Faricelli Filho e Carlos Vinicius
Veneziani dos Santos; os Conselheiros Representantes do segmento Docente – Suplentes: Osmar da
Rocha Simões, que assumiu a titularidade em virtude da ausência do conselheiro Osmar Antunes Junior,
Gilberto Cuarelli; os Conselheiros Representantes do segmento Técnico-administrativo –
Titulares: Flávio Fernandes, Lêni Helen Vieri Piacezzi, Franciele Ferreira da Silva Figueiredo
e Lílian Martins de Lima; os Conselheiros Representantes do Segmento Discente – Titulares: Elizabeth
Almeida Moreno e Victória Marzano Jacintho Ramos Ferreira. Justificou a ausência
o Conselheiro Representante do segmento Docente – Titular: Osmar Antunes
Junior. AUSENTE: Conselheira Representante do Segmento Discente – Titular: Vitória de Lima
Santos. I – ABERTURA DA REUNIÃO: Constatado o quorum, o presidente iniciou a reunião
cumprimentando a todos. II - INFORMES DO PRESIDENTE: O professor Luís Cláudio iniciou a reunião
ressaltando o convite para a Apresentação sobre o Orçamento que ocorrerá no dia 01/04 para os membros
deste Conselho, com o intuito de esclarecer questões relacionadas ao tema que deverá ser pauta de algumas
reuniões e também para o evento sobre artes que ocorrerá a partir do dia 12/03. Foram empossadas as
conselheiras Franciele Ferreira da Silva Figueiredo e Elizabeth Almeida Moreno, representantes dos
segmentos Técnico-administrativo e Discente, respectivamente. No uso da palavra, a Secretária do Conselho
sugeriu que, havendo tempo hábil, fosse aberta a discussão sobre os prazos para envios dos documentos que
embasam as pautas sugeridas pelos conselheiros na reunião anterior e na sequência o conselheiro Vinícius
Veneziani esclareceu que a pauta sugerida por ele na reunião passada não foi tratada na presente reunião em
virtude da complexidade do tema, pois se trata de algo muito mais complexo do que o conselheiro imaginada,
demandando mais tempo para elaboração da sua relatoria. O diretor informou que já existe um projeto de
acessibilidade para o campus, mas que não há verba para executá-lo. A conselheira Lílian Lima sugeriu
como pauta para próxima reunião a Sala de Atendimento da Assistência Estudantil. III – ORDEM DO
DIA: Foram postas em votação as atas da VIII Reunião Extraordinária de 2019 – Aprovada com 8 (oito)

votos favoráveis e 2 (duas) abstenções e da 1a Reunião Ordinária de 2020 – Aprovada com 9 votos
favoráveis e 1 abstenção. Registro a chegada do conselheiro Gilberto Cuarelli. 1. Código Eleitoral para
recomposição dos membros do CONCAM para o biênio 2020-2021. A presidente da comissão,
conselheira Lílian Lima, apresentou a proposta do código eleitoral e as alterações de cronograma que
precisariam ser feitas após o encaminhamento da minuta, tendo em vista os prazos solicitados pelos setores
envolvidos para continuidade da parte técnica do processo eleitoral. Registro a chegada do conselheiro
Antônio Faricelli. A conselheira Lêni lembrou aos demais sobre uma possibilidade de greve dos servidores, o
que poderia gerar alterações no cronograma proposto e, por conta dos membro que ainda não tomaram posse
o quadro de vagas também poderá sofrer modificações. Feitos os ajustes necessários no texto do código, o
documento foi posto em votação e aprovado por unanimidade (11 votos favoráveis). 2. Escolha dos
membros Representantes da Comunidade Externa junto ao CONCAM para o biênio 2020-2021. Foram
indicados para representantes dos Ex-alunos Garabed Kenchian e a Luciana Chiarioni, que deverão ser
empossados na próxima reunião respectivamente como titular e suplente. A escolha foi realizada por sorteio,



conforme Regulamento do CONCAM. A senhora Helena Regina Esteves de Camargo, fez uma breve
apresentação sobre sua trajetória junto ao Coletivo Si, Yo Puedo e em seguida o conselheiro Ivan Martinez
representou o Professor e Ex-conselheiro, Edson Sadao, professor da Fundação Educacional Inaciana Pe.
Sabóia de Medeiros, falando também sobre a sua importante participação no biênio anterior. Ambos foram
indicados como representantes de Sociedades Civis Organizadas e a escolha se deu por votação secreta.
Helena obteve 7 (sete) votos, assumindo a representação junto ao conselho, enquanto o candidato Edson
Sadao obteve apenas 4 (quatro) votos. Será feita uma consulta ao CONSUP para que, havendo possibilidade,
o ex-conselheiro possa assumir a suplência. O assunto não está contemplado no Regulamento do CONCAM,
tornando a consulta necessária para que não haja irregularidades durante o mandato. 3. Prazo para
encaminhamento de documentações e inclusão das sugestões de pautas das reuniões anteriores. A fim
de tornar ainda mais céleres os processos referentes às pautas do Conselho de Campus, a secretária sugeriu
que fossem estabelecidos prazos para o encaminhamento dos documentos referentes as pautas sugeridas e
assim possam ser contempladas na reunião sub-sequente. Após discussões, sugestões e votação dos
conselheiros ficou definido: 1) Para que a sugestão entre na pauta da reunião subsequente é necessário que os
arquivos que embasam o item (Parecer + documentos complementares para consulta) sejam encaminhados à
secretaria com 10 dias de antecedência da reunião. 2) As prioridades serão definidas pelo presidente. 3) A
lista de sugestões deverá ser publicizadas. Às quinze horas e cinco 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 executiva, lavrei esta ata, que, depois de aprovada, será assinada por mim, pelo presidente e
demais conselheiros presentes na reunião.
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