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Objeto:

Ata da 2ª Reunião Ordinária do Conselho de campus do Campus São Paulo do ano de 2021.

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE CÂMPUS DO CÂMPUS SÃO PAULO DO INSTITUTO FEDERAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO, DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E UM. Aos dez dias do mês
de março do ano de dois mil e vi nte e um, às treze horas e dezesseisminutos, realizou-se por videoconferência,
a 2ª Reunião Ordinária do Conselho de câmpus do Câmpus São Paulo, sob a presidência do diretor do
Câmpus São Paulo, professor Luís Cláudio de Matos Lima Júnior. Para a presente reunião, o presidente convocou
todos os conselheiros titulares e convidou os suplentes, bem como toda a comunidade acadêmica. 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/SUbfUk9C11c>. Estavam presentes conselheiros
tulares representantes do segmento docente Carlos Vinicius Veneziani dos Santos, Paulo Ramirez, Osmar
Antunes Junior, Antônio Faricelli Filho e Ivan Francolin Mar nez; o s suplentes: Osmar da Rocha Simões,
Wellington Pereira das Virgens e Gilberto Cuarelli; o(as) conselheiro(as) tulares representantes do segmento
técnico-administra vo Lílian Mar ns de Lima, Franciele Ferreira da Silva Figueiredo e Seânio Sales Avelino;
os conselheiros representantes do segmento discente – tulares: João Gabriel Cruz, João Vitor Silva, e Felipe
Rodrigues Maia e o s suplentes: Henrique Luis Baesa, Rodrigo Valen m Volpon e Gustavo Bucci
Carrascosa e conselheiro representante dos ex-alunos – tular: Garabed Kenchian. Não compareceu à reunião a
conselheira tular representante do segmento Bruna Manfredini. EXPEDIENTE: Seguindo os ritos do
regulamento, foi empossado o conselheiro Felipe Rodrigues Maia, que passa a ser representante tular do
segmento discente. I – Informes do presidente: O professor Luiz Cláudio informou que esta será a última reunião
ordinária por ele presidida e agradeceu a todos pelo apoio nesses anos em que trabalharam juntos. O
conselheiro Osmar Antunes Júnior sugeriu a inversão das pautas 2 e 6 em virtude da par cipação do convidado,
prof. André Noronha, a ﬁm de que o mesmo possa ser liberado das demais discussões caso assim deseje.
Consultados, os conselheiros não apresentaram nenhuma objeção e a inversão foi oportunamente realizada. Foi
informado também sobre a vacância da conselheira Vitória de Lima Santos em virtude do número de faltas. Em
uma parte o Conselheiro João Gabriel Cruz solicitou que fosse reconsiderada a permanência da conselheira, visto
que a mesma tem sido atuante nas discussões. Por sugestão dos conselheiros, a secretaria do Conselho
irá enviar um e-mail consultando-a sobre o seu interesse em continuar como membra tular do segmento. Tal
decisão implicou na postergação da posse do conselheiro Rodrigo Volpon, que deveria assumir a tularidade no
lugar da conselheira Vitória. III – Aprovação da Ata da reunião anterior: Foi posta em votação a ata da 1ª.
Reunião Ordinária que obteve 9 (nove) votos favoráveis e 2 (duas) abstenções. ORDEM DO DIA:
1. Posicionamento do diretor eleito do câmpus São Paulo, Prof. Alberto Akio Shiga, sobre o retorno das
a vidades. O diretor eleito fez uso da palavra e esclareceu que, mediante ao cenário atual, em que vidas
humanas estão em jogo, não cabe ainda uma discussão sobre um retorno presencial, as a vidades remotas
devem permanecer até que haja um posicionamento favorável das norma vas de saúde, mas salientou que
todos, enquanto servidores públicos, precisam estar atentos à prestação de serviços à comunidade e entender
como adaptar as a vidades remotas para que seja possível apoiar àquelas a vidades que precisam con nuar
acontecendo. Em atendimento à solicitação do relator, foi realizada a inversão do item da pauta. 2. Atualização
do Projeto Pedagógico do Curso de licenciatura em Física - Solicitante: Prof. André Noronha – Conselheiro
Relator: Prof. Osmar Antunes Junior. No uso da palavra, o coordenador do curso de licenciatura em Física do
câmpus São Paulo, professor André Noronha, esclareceu que a solicitação trata de uma modiﬁcação/alteração
pontual para permi r que os estudantes possam iniciar o estágio no segundo semestre do curso, o que não foi
contemplado na reformulação ocorrida em 2018, fazendo com que atualmente os estudantes só possam iniciar o
processo de estágio a par r do 6º semestre. O coordenador prestou ainda alguns esclarecimentos aos
conselheiros e passou a palavra ao relator, conselheiro Osmar Antunes Junior, que apresentou pequenas
sugestões de alteração e indicou pela aprovação do parecer e consequentemente da atualização do PPC. Registro
a ausência do conselheiro Felipe Maia e a presença do conselheiro Gustavo Carrascosa. O item foi posto em
votação e recebeu 11 (onze) votos favoráveis. Conforme sugestão do conselheiro Wellington Virgens e

aprovação dos demais presentes, realizou-se mais uma inversão de pauta. 3. Pedido de reconsideração sobre o
calendário do 2º semestre de 2020, alterado na reunião de 10/02/2021 – Relatora: Prof ª Rebeca Vilas Boas.
Boas. A
vice-diretora do câmpus São Paulo, professora Rebeca Vilas Boas, iniciou sua fala comentando sobre o
desconforto que foi gerado entre os professores e coordenadores a par r da resolução e do calendário dos
cursos superiores aprovado na reunião anterior deste Conselho, principalmente, em virtude da diminuição de
dias le vos, apresentou uma nova proposta de datas, previamente encaminhada por e-mail aos conselheiros
para análise, e colocou-se à disposição para prestar maiores esclarecimentos. O conselheiro Ivan Mar nez
sugeriu que fossem alterados também os calendários dos demais cursos por conta do feriado de 1º de abril que
consta como recesso, com intuito de evitar maiores problemas e dúbia interpretação. Registro a ausência do
conselheiro Gustavo Carrascosa e o retorno do conselheiro Felipe Maia. As modiﬁcações apresentadas pela
relatora foram: a ) 05/03/2021 a 19/03/2021: período para solicitação de cancelamento de matrícula em
disciplinas; b) 27/03/21:
27/03/21 úl mo dia le vo; e úl mo dia para registros SUAP antes do IFA; c) 29/03/21 a
01/04/2021:
01/04/2021 período de IFA; d) 01/04/2021: úl mo dia para registros SUAP após IFA; e) 05 a 09/04/2021:
09/04/2021
reuniões dos cursos conforme determinação da Resolução IFSP nº 85/2020. Posta em votação a solicitação
obteve 10 (dez) votos favoráveis e 2 (duas) abstenções. Registro a ausência do conselheiro Gustavo Carrascosa. A
alteração referente ao feriado de 1º de abril também foi posta em votação e obteve 9 (nove) votos favoráveis e
2 (duas) abstenções, logo, todos os calendários deverão ser alterados quanto ao cancelamento do recesso na
referida data. Em virtude do adiantado da hora o presidente consultou os conselheiros presentes sobre a
prorrogação do tempo de reunião e com 6 (votos) favoráveis a reunião foi prorrogada por mais uma hora para
que pudessem ser tratados os demais pontos ainda não discu dos. O presidente ressaltou que também será
necessário convocar reunião extraordinária para discussão do Calendário de 2021, o que deverá ocorrer no
próximo dia 24. Registro a saída dos conselheiros Paulo Ramirez e Felipe Maia. 4. Referendar a Resolução
Nº SPO.003/2021 - Aprova, ad referendum, o Calendário e as estratégias para retomada de a vidades do Curso
Técnico Integrado em Qualidade – PROEJA do Câmpus São Paulo.
Paulo. O presidente iniciou a sua relatoria informando
que o calendário em questão deveria ter sido apreciado na reunião anterior e por isso acabou sendo aprovado
ad referendum. Ressaltou que o documento foi encaminhado com antecedência para análise e que a única
modiﬁcação a ser incluída refere-se ao dia 1º de abril tratado anteriormente nesta reunião. O conselheiro Ivan
Mar nez sugeriu que fossem feitos ajustes no padrão visual do documento, pois, com base principalmente na
legenda apresentada, algumas informações apresentam divergências, além de outras inconsistências observadas
pelos demais conselheiros. A professora Rebeca Vilas Boas também prestou alguns esclarecimentos e, posto em
votação, o calendário obteve 6 (seis) votos favoráveis e 3 (três) abstenções. 4. Formação da Comissão para
revisão do Regimento Interno do câmpus São Paulo. O presidente esclareceu sobre a necessidade de que seja
realizada a revisão do Regimento Interno do câmpus, principalmente em virtude da devolução dos FGs 1 e
solicitou dos conselheiros presentes que se manifestasse para composição de uma comissão para realizar esse
trabalho. Voluntariaram-se os conselheiros Rodrigo Volpon, Carlos Vinicius Veneziani e Seânio Avelino. 5.
Devolução dos FGs 1 e nova estrutura organizacional do Câmpus São Paulo. O presidente apresentou um
compara vo entre o organograma atual e a proposta aprovada no Colégio de Diretores - COLDIC, o qual
contemplaria a devolução dos FGs 1 conforme solicitação da Reitoria. Apresentou também o documento
encaminhado à Direção Geral por parte da atual Diretora Adjunta de Administração e futura Diretora de
Administração do câmpus, a servidora, Cris ane Simão, no qual a diretora manifesta-se contrária às mudanças
aprovadas pelo COLDIC, nele a diretora apresenta algumas sugestões, mas as mesas não contemplam uma
solução no que tange ao número de funções que devem ser dispensados. O conselheiro Garabed Kenchian
manifestou-se contrário à medida e disse que o CONCAM não tem autonomia para deﬁnir o quan ta vo de CDs
e FGs do câmpus e que tal decisão deveria estar a cargo do Conselho Superior, só depois de votado o
quan ta vo no CONSUP é que o CONCAM faria a respec va análise e distribuição. O conselheiro Antônio
Faricelli sugeriu que ﬁcasse a cargo da Reitoria a decisão de quais FGs seriam devolvidos e que a nova gestão
redeﬁna a estrutura organizacional do câmpus. O diretor eleito, professor Alberto Shiga, se pronunciou
sugerindo que fosse votada a proposta apresentada pelo atual diretor, visto toda discussão que já ocorreu para
chegar nesse resultado, e que no momento da revisão do Regimento Interno a nova gestão proporia possíveis
alterações ao documento. Registro a saída do conselheiro Osmar Antunes e a tularidade do conselheiro Osmar
Simões nas próximas votações. Após vasta discussão foi colocado em votação se o CONCAM deveria enviar uma
proposta ou deixar a decisão a cargo da Reitoria. Com 6 (seis) votos favoráveis e 2 (dois) contrários foi
deliberado o encaminhamento da proposta apresentada pelo presidente, visto que, em nova votação esta foi
aprovada com 3 (três) votos favoráveis frente a proposta da conselheira Franciele Silva que sugeriu uma
alteração entre a COS e CPC, que obteve apenas 1 (voto) e as 4 (quatro) abstenções. O conselheiro Ivan Mar nez
jus ﬁcou seu voto dizendo ser favorável a encaminhar uma proposta, a que foi discu da no COLDIC, mas assim
que a nova direção entrar ela deve trabalhar com isso e a atualização do Regimento para deﬁnir uma nova
proposta de ajuste se for necessário. ENCERRAMENTO: À s dezoito horas, 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.

Documento assinado eletronicamente

Documento assinado eletronicamente por:
Felipe Rodrigues Maia , SP1852442 - Discente , em 02/06/2021 15:31:35.
Carlos Vinicius Veneziani dos Santos , PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO,
TECNOLOGICO em 28/05/2021 05:55:12.
Osmar da Rocha Simoes,
Simoes PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO,
TECNOLOGICO em 19/05/2021 19:47:56.
Luis Claudio de Matos Lima Junior,
Junior PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO,
TECNOLOGICO em 18/05/2021 14:29:19.
Rodrigo Valentim Volpon,
Volpon SP3027392 - Discente , em 18/05/2021 11:12:23.
Gustavo Bucci Carrascosa,
Carrascosa SP3052788 - Discente , em 18/05/2021 05:17:54.
Franciele Ferreira da Silva Figueiredo,
Figueiredo ASSISTENTE DE LABORATORIO,
LABORATORIO em 17/05/2021 20:22:31.
Ivan Francolin Martinez,
Martinez PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO,
TECNOLOGICO em 17/05/2021 18:21:15.
Antonio Faricelli Filho , PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO,
TECNOLOGICO em 17/05/2021 17:31:35.
Paulo Ramirez,
Ramirez PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO,
TECNOLOGICO em 17/05/2021 17:15:05.
Henrique Luis Baesa,
Baesa SP3045048 - Discente , em 17/05/2021 16:52:01.
Osmar Antunes Junior,
Junior PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO,
TECNOLOGICO em 17/05/2021 16:33:37.
Gilberto Cuarelli,
Cuarelli PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO,
TECNOLOGICO em 17/05/2021 16:15:15.
Luciana de Oliveira Santana,
Santana SECRETARIO EXECUTIVO,
EXECUTIVO em 17/05/2021 15:59:21.
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