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Aos quatorze dias do mês de outubro do ano de dois mil e vi nte, às treze horas e vinte e sete minutos,
realizou-se por videoconferência, a 5ª 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, 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 e informou que a
reunião está sendo transmi da pelo Youtube < https://youtu.be/LEybM39kqac >. Estavam presentes
os Conselheiros Representantes do segmento Docente – Titulares: Ivan Francolin Mar nez, Paulo Ramirez,
Carlos Vinicius Veneziani dos Santos, Antonio Faricelli e Osmar Antunes Junior;
o s Conselheiros Representantes do segmento Docente – Suplentes: Osmar da Rocha Simões e Mauro
Machado de Oliveira; a Conselheira Representante do segmento Discente – Titulares: Vitória de Lima
Santos; os ( a s ) Conselheiros(as) Representantes
do
segmento
Técnico-administra vo
–
Titulares: LílianMar ns de Lima, Franciele Ferreira da Silva Figueiredo e Seânio Sales Avelino;
o Conselheiro Representante dos
dos Ex-alunos – Titular: Garabed Kenchian; a Conselheira Representante dos
dos
Ex-alunos – Suplente: Luciana Chiarioni. AUSENTES - Conselheiros(as) Representantes do Segmento
Discente – Titulares: Victória Marzano Jacintho Ramos Ferreira, Vitória de Lima Santos, Elizabeth Almeida
Moreno; o Conselheiro Representante do segmento Técnico-administra vo – Titulares: Flávio
Fernandes. Conselheira Representante da Sociedade Civil Organizada: Helena Camargo. II - INFORMES DO
PRESIDENTE: O professor Luís Cláudio informou sobre as perdas de mandatos dos conselheiros Gabriela
Ma as e Cauê Silva; reiterou a solicitação da Secretaria do Conselho de que os membros assinem as atas no
SUAP; esclareceu que, a pedido dos discentes, o calendário do segundo semestre será tratado em reunião
extraordinária e, na sequência, realizou o ato de posse dos conselheiros Seânio Sales Avelino e Mauro
Machado de Oliveira. Os conselheiros eleitos Felipe Rodrigues Maia, Rodrigo Valen m Volpon e Henrique
Luis Baesa, também foram convocados, mas não compareceram à reunião, prorrogando o ato para o
próximo encontro deste Conselho, assim como os conselheiros suplentes João Vitor Ribeiro da Silva
e Tarcísio de Luca Silles que assumem a tularidade junto ao segmento discente . III – ORDEM DO DIA: Foi
posta em votação a ata da 4ª Reunião Ordinária que obteve aprovação por unanimidade. 1. Interrupção
temporária da oferta de vagas para ingressantes no curso de Formação Pedagógica de Docentes para a
Educação Proﬁssional de Nível Médio – Modalidade EaD, exclusivamente no 2º semestre le vo de 2020. O
relator, conselheiro Vinícius Veneziani, explicou os principais pontos sobre a interrupção da oferta de vagas
do curso em questão e salientou que não se trata de descon nuidade, e sim, do deslocamento de um
semestre, em virtude do número reduzido de servidores disponíveis e da complexidade do processo
sele vo a ser realizado. Apresentou também os documentos que embasaram sua análise e aﬁrmou ter
levado em consideração os fundamentos técnicos, a anuência da Direção Geral e cumprimento das
formalidades legais e burocrá cas, ﬁnalizando sua apresentação com o parecer favorável à solicitação. O
diretor geral do campus, professor Luís Claudio ques onou se a mudança no semestre em que o curso será
ofertado trará algum impacto na força de trabalho. O relator e a coordenadora do curso, professora Maria
Aparecida Gazo Vallim, enfa zaram que apesar de estar ligado à DHU a força de trabalho do curso em
questão é diluída, pois nele atuam professores de diversas áreas e que este ponto foi amplamente
verificado. O professor Osvaldo Canato Junior esclareceu que o processo sele vo ocorrerá via google como
uma alterna va para desafogar a equipe de trabalho. A conselheira Lílian ques onou sobre o uso da
plataforma de Processos Sele vos do campus a ﬁm de não sobrecarregar o moodle. Em resposta, o
professor Canato informou que tentou fazer contato com o setor de processos sele vos da reitoria, mas
não houve retorno, apenas um contato indireto com Paulo Evaristo, que informou sobre a reformulação do

sistema. Além disso, esclareceu que a opção pelo google se dá principalmente por conta do sistema da
reitoria não permi r o upload de documentos externos. A conselheira Lilian sugeriu que fosse encaminhado
um pedido formal via o cio para que o processo sele vo seja incluído na plataforma oﬁcial da ins tuição. A
professora Maria Aparecida Gazo Vallim agradeceu as sugestões e reiterou a importância do envio de um
documento ao setor responsável, visto que outros cursos apresentam as mesmas necessidades. O
conselheiro Ivan Mar nez informou que a pós graduação já tentou u lizar o sistema da reitoria há uns dois
anos, porém, sem sucesso, optando também por medidas alterna vas. O parecer foi aprovado por
unanimidade (dez votos favoráveis) e ﬁcou determinado que a direção do campus encaminhará um
documento à reitoria sobre o uso da plataforma. 2 . Proposta de prorrogação da concessão dos Auxílios
Conec vidade enquanto vigorar o Ensino Remoto Emergencial- ERE no campus. A relatora, conselheira
Lílian Lima, jus ﬁcou sua proposta como uma forma de diminuir o descompasso entre a vigência dos
editais, os calendários aprovados e o pagamento dos auxílios, e apresentou uma prévia do perﬁl dos
estudantes beneﬁciados. Por ﬁm, sugeriu que a vigência dos editais 21, 22, 25 e 26 seja alterada para 10 de
fevereiro de 2021, data em que se encerra o semestre le vo, a ﬁm de garan r que os(as) estudantes
possam desenvolver as a vidades no ensino remoto emergencial. O professor Luis esclareceu que, por lei,
não existe a possiblidade de u lização do orçamento de 2020 para pagamentos de ações no ano de 2021.
Após algumas discussões e esclarecimentos, foi posto em votação a proposta de encaminhamento do
parecer apresentado à Comissão do Orçamento para consideração dos pontos apresentados no Orçamento
de 2021, antes que este seja encaminhado ao CONCAM. A proposta obteve 5 (cinco) votos favoráveis, 2
(duas) abstenções e 2 (dois) votos contrários. Às quinze horas e vinte e dois 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
eletronicamente por mim, pelo presidente e demais conselheiros presentes na reunião.
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