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Objeto: Ata da 1ª Reunião Ordinária do Conselho de campus do Campus São Paulo do ano de 2021.

ATA DA 1 ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE CAMPUS DO CAMPUS 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 fevereiro do ano de dois mil e vi nte e um, às treze horas e dezesseisminutos,
realizou-se por videoconferência, a 1ª 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 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/OHX8Titv8VY>. Estavam presentes os conselheiros tulares representantes do segmento
docente Carlos Vinícius Veneziani dos Santos, Paulo Ramirez, Osmar Antunes Junior, Antonio Faricelli Filho,
Ivan Francolin Mar nez; os suplentes Osmar da Rocha Simões e Gilberto Cuarelli e os(as) conselheiros(as)
tulares representantes do segmento técnico-administra vo LílianMar ns de Lima, Franciele Ferreira da
Silva Figueiredo e Seânio Sales Avelino. Não compareceram à reunião os(as) conselheiros(as)
conselheiros(as) tulares
representantes do segmento discente Vitória de Lima Santos, João Vitor Ribeiro da Silva, João Gabriel Cruz e
Felipe Rodrigues Maia. A conselheira Bruna de Almeida Manfredini esteve presente, mas relatou problemas
de conexão e, por sua vez, não par cipou de nenhuma das votações. EXPEDIENTE: Deveriam ter sido
empossados como tulares os conselheiros João Vitor Ribeiro da Silva e Felipe Rodrigues Maia, mas ambos
não estavam presentes, tendo o segundo comunicado sua ausência naquela manhã por razões médicas. I –
Informes do presidente: Quanto aos pedidos de inclusão de pautas encaminhados pelos conselheiros Paulo
Ramirez e João Gabriel Cruz, referentes aos auxílio conec vidades para o PROEJA, para os demais e
também sobre a permanência estudan l, o presidente esclareceu que muito já será esclarecido nos
informes e que entende que, caso haja necessidade de tratar o assunto mais detalhadamente, os itens
poderão entrar em votação para serem tratados na ordem do dia. O presidente apresentou a planilha
contendo a proposta orçamentária para o ano de 2021, prestou os devidos esclarecimentos sobre o assunto
e, em suma, jus ﬁcou que como o orçamento ainda não foi aprovado e está se trabalhando apenas com o
que foi liberado na PLOA, não há possibilidade de realizar o pagamento dos auxílios e bolsas nesse
momento, pois o orçamento atual não permite, que o assunto será tratado assim que possível e que outras
ações já estão acontecendo, a exemplo dos chips que serão distribuídos aos alunos para acesso à internet.
O presidente disse ainda entender que em alguns casos os chips podem não resolver, mas que estão sendo
buscadas soluções para essas pessoas e que, quanto à assistência estudan l, acredita que não sofrerá
impacto se o orçamento for aprovado até março, mas que ainda não pode afirmar, precisa verificar junto ao
Sóciopedagógico se a verba já foi disponibilizada totalmente. O presidente informou ainda que recebeu a
resposta da Reitoria quanto à devolução dos FGs 1, inicialmente tratada em dezembro, na qual estabelece
até o dia 01/04 para manifestação do campus, salientando que o não cumprimento do prazo permi rá que
a decisão fique a cargo da Reitoria e, na sequência, apresentou rapidamente uma proposta que será melhor
discutida na reunião ordinária de março. II – Informes da secretaria: No uso da palavra, enquanto secretária
deste conselho, solicitei mais uma vez que os discentes Rodrigo Volpon, Vitória Santos, Felipe Maia e João
Gabriel Cruz acessassem o sistema SUAP para assinatura das atas anteriores a ﬁm de que possamos
proceder com os trâmites e cumprir os prazos estabelecidos pelo regulamento. Foi ques onado sobre a
inclusão da pauta apresentada pelo conselheiro Carlos Vinícius Veneziani que trata da apresentação da
relatoria da comissão do CONCAM a respeito das condições de retorno presencial e não foram
apresentadas objeções à solicitação. A professora Lúcia Collet, solicitou a inversão da pauta na qual será
relatora, amplamente aprovada pelos presentes. III – Aprovações das Atas das reuniões anteriores: Foram
postas em votação as ata da 7ª Reunião Ordinária e 8 ª Reunião Extraordinária de 2020, as quais ob veram
aprovação por unanimidade. ORDEM DO DIA: 1. Alteração do Calendário Acadêmico – 2 º semestre de 2020.
Relatora: Lúcia Sco Collet. A relatora apresentou as seguintes propostas de alteração no calendário da

graduação referentes ao ﬁnal do semestre: a) Alterar a semana do IFA de 29/03 a 09/04 para 24 a 31/03; b)
Incluir as reuniões de cursos no dias 05 a 09/04; c) Prorrogar o prazo para trancamento de semestre e
cancelamento de matrícula em disciplina de 05/04 para 19/04. O conselheiro Osmar Antunes demonstrou
preocupação quanto às alterações e demonstrou sua insa sfação dizendo que tal medida sacriﬁca a parte
pedagógica. As alterações foram aprovadas com 6 (seis) votos favoráveis, 1 (um) contrário e 2 (duas)
abstenções. Quanto ao feriado de carnaval inicialmente sugerido pelo presidente, a relatora disse não estar
de acordo com a alteração em virtude dos prazos e transtornos que poderiam gerar considerando que o
feriado ocorrerá já na semana seguinte. O conselheiro Ivan Mar nez fez menção ao Art. 5 º da PORTARIA
Nº 430, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2020, do Ministério da Economia, no qual diz que é vedado aos órgãos e
en dades integrantes do Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal antecipar ou postergar ponto
faculta vo em discordância com o que dispõe a Portaria. Posta em votação, a proposta de alteração no
recesso de carnaval foi reprovada com 8 (oito) votos contrários e 1 (uma) abstenção, mantendo o
calendário como está. 2. Cancelamento da Reunião de Ordinária de Abril do CONCAM. Relator: Alberto Akio
Shiga. O diretor eleito do campus São Paulo e futuro presidente do CONCAM manifestou-se quanto a sua
solicitação e disse entender que a sugestão da realização de reunião no mês de abril foi pensada prevendo
talvez um cenário no qual houvesse um possível retorno ou até mesmo um retorno híbrido, no entanto,
conforme foi trazido até mesmo pela professora Lúcia que o antecedeu, outras ações, como reuniões de
cursos e conselhos de classe, estarão ocorrendo quase concomitantemente e que vão demandar inclusive
daqueles que fazem parte deste conselho, além de se tratar do mês em que se iniciará a nova gestão. Para
o relator a maioria das decisões deverão ocorrer em março e é bem provável que reuniões extraordinárias
sejam convocadas em função disso. Os conselheiros apresentaram suas considerações e a proposta foi
colocada em votação obtendo aprovação com 4 (quatro) votos favoráveis, 3 (três) contrários e 2 (duas)
abstenções, suspendendo assim a reunião ordinária de abril deste Conselho. 3. Apresentação da relatoria
da comissão do CONCAM a respeito das condições de retorno presencial. Relator: Carlos Vinícius
Veneziani. O conselheiro apresentou o relatório que foi fruto do trabalho realizado pela comissão de
Avaliação para o Retorno Presencial, no qual foram avaliados documentos e coletados posicionamentos da
comunidade acadêmica. Após ampla explanação o parecer do conselheiro recomendou pela manutenção
do ensino remoto emergencial nos termos da Portaria 2337/2020, pois não há condições sanitárias seguras
para o retorno presencial, mantendo também a conformidade com a nota emi da pela Reitoria de 2 de
fevereiro de 2021. Às dezesseishoras, não havendo nada mais a tratar, o presiden te 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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