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ATA DE REUNIÃO
Assunto: Ata da 9ª Reunião Ordinária do Conselho de câmpus do Câmpus São Paulo do ano de 2021.

ATA DA 9ª 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 novembro do ano de dois mil e vinte e um, às treze horas e trinta e quatro minutos, realizou-se por
videoconferência, a 9ª Reunião Ordinária do Conselho de câmpus do Câmpus São Paulo, sob a presidência do
diretor do Câmpus São Paulo, Alberto Akio Shiga. Para a presente reunião, foram convocados (as) todos(as)
os(as) conselheiros(as) tulares e convidados(as) os(as) suplentes, bem como toda a comunidade acadêmica.
ABERTURA DA REUNIÃO: O presidente iniciou a reunião cumprimentando a todos e informou que a transmissão
da mesma estava ocorrendo pelo YouTube < https://youtu.be/pu5-RGWul84> . O quorum para o início da
reunião teve como par cipantes os conselheiros Henrique Luis Baesa, Gustavo Bucci Carrascosa, Joao Vitor
Ribeiro da Silva, Dario Kras n, Dias, Carlos Vinicius Veneziani dos Santos, Paulo Ramirez, Osmar Antunes Junior,
Antônio Faricelli Filho, Ivan Francolin Mar nez, Mauro Machado de Oliveira e Franciele Ferreira da Silva
Figueiredo. Também esteve presente, o conselheiro Rafael Gonçalves da Silva. Não compareceu à reunião o
conselheiro titular Garabed Kenchian, representante dos ex-alunos. I – Aprovação da Ata da reunião anterior: A
ata da 8ª Reunião Ordinária foi aprovada com 9 (nove) votos favoráveis dos conselheiros(as) Henrique Luis
Baesa, Gustavo Bucci Carrascosa, Rafael Goncalves da Silva, Paulo Ramirez, Antônio Faricelli Filho, Ivan Francolin
Mar nez, Osmar Antunes Junior, Carlos Vinícius Veneziani dos Santos e Franciele Ferreira da Silva Figueiredo.
EXPEDIENTE:
EXPEDIENTE: II – Ato de Posse: Foram empossados os conselheiros Joao Vitor Ribeiro da Silva e Dario Kras n
Dias como representantes do segmento discente tular e suplente, respec vamente. III – Informes da
Secretaria: A secretária informou que os termos de posse emi dos pela secretaria precisaram ter seus prazos
prorrogados em virtude das alterações nos calendários acadêmicos e de um equívoco na data do ﬁm dos
mandatos, para isso, sugeriu a emissão de uma resolução com as informações de alteração, pois entende que
dessa forma geraria menos transtornos àqueles que já u lizaram o documento anterior para comprovações de
carga horários, dentre outros ﬁns. Por entendimento geral dos presentes como sendo a medida a mais indicada
para o momento o documento será emi do tão logo sejam publicados os calendários acadêmicos e as datas
oﬁciais das reuniões de 2022 (dois mil e vinte e dois). IV – Informes do presidente: O presidente esclareceu que
já estão sendo mobilizados esforços para realizar as adaptações necessárias para uma possível retomada por
completo das a vidades presenciais a par r do mês de março do próximo ano. O conselheiro Ivan Mar nez
ques onou a qual a previsão de data de apresentação do calendário acadêmico para o ano de 2022. Em
resposta, o presidente informou que o calendário já foi subme do às instâncias administra vas e diretorias de
departamento, porém o processo de diagramação não foi ﬁnalizado, o que prejudicaria a sua visualização, e que
o encaminhará posteriormente por e-mail aos conselheiros para análise e possíveis manifestações. ORDEM DO
DIA: V – Revisão do Plano de Desenvolvimento Ins tucional (PDI) – 2019 - 2023. O relator, professor Tarcísio
Leão, iniciou sua fala agradecendo ao diretor e aos conselheiros pela ordem da pauta e na sequência informou
que está como secretário da Comissão de Revisão do Plano de Desenvolvimento Ins tucional (PDI) 2019 – 2023
e ressaltou a importância do trabalho desenvolvido pela referida comissão, assim como a importância deste
documento para a ins tuição do ponto de vista da organização e orientação que este proporciona considerando
a magnitude do Câmpus São Paulo e do seu impacto na sociedade. O secretário teceu alguns comentários
quanto ao Memorial que foi desenvolvido juntamente com a elaboração do PDI e que trata sobre cada curso
ofertado, esclarecendo que no momento da revisão a comissão optou por encaminhá-lo aos departamentos de
ensino para manifestação dos envolvidos e que, a par r disso, a comissão incorporou o seu parecer ao
documento, bem como à Planilha de Impacto na Força de Trabalho. Elucidou que foi realizada uma Audiência
Pública, que, em virtude da pandemia do COVID-19, ocorreu no formato digital, na qual os par cipantes veram
a oportunidade de encaminhar suas manifestações por meio de um formulário do Google no qual também foi
disponibilizado um link de acesso para a apresentação com as principais informações sobre o PDI. O relator
ressaltou que foram totalizadas 5 (cinco) par cipações no período de 15 (quinze) dias para os quais o formulário
esteve disponível à comunidade. Por ﬁm informou que foram realizadas pequenas alterações no documento
inicial, uma delas por força de lei que trata da referente ao curso de informá ca que passa ser chamado de
Desenvolvimento de Sistemas: "O i nerário forma vo, habilitação e o perﬁl do corpo docente atuais são
voltados à Programação e Desenvolvimento de Sistemas e não à Suporte Técnico. A infraestrutura mínima para

