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Assunto: Assunto: Ata da 1ª Reunião Ordinária do Conselho do Câmpus São Paulo do ano de 2022.

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE CÂMPUS DO CÂMPUS SÃO PAULO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA EATA DA 1ª 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.TECNOLOGIA DE SÃO PAULO, DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E UM. Aos dezesseis dias do mês de março do ano de dois mil e vi nte e dois, às treze

horas e vinte e nove minutos, realizou-se por videoconferência, a 1ª   Reunião Ordinária do Conselho do Câmpus São Paulo, sob a presidência do

diretor geral do Câmpus São Paulo, Alberto Akio Shiga. Para a presente reunião, foram convocados(as) todos(as) os(as)
conselheiros(as) titulares e suplentes. ABERTURA DA REUNIÃO:ABERTURA DA REUNIÃO: O presidente iniciou a reunião cumprimentando
a todos e informou que sobre a transmissão pelo YouTube < https://youtu.be/Z3OfR4tV7Yc>. Henrique Luis
Baesa, Gustavo Bucci Carrascosa, Dario Kras n Dias, Carlos Vinicius Veneziani dos Santos, Antônio Faricelli Filho,
Ivan Francolin Mar nez, Osmar da Rocha Simões, Garabed Kenchian e  Luciana Chiarioni. Não compareceram à reunião

os conselheiros tulares Felipe Rodrigues Maia, Rodrigo Valen m Volpon e Rafael Goncalves da Silva, Paulo Ramirez e Franciele Ferreira da Silva

Figueiredo. I – I – Aprovação da Ata da reunião anterior:Aprovação da Ata da reunião anterior:  A ata da 9ª Reunião Ordinária de 2021 foi aprovada com 8
(oito) votos favoráveis dos conselheiros(as) Henrique Luis Baesa, Gustavo Bucci Carrascosa, Dario Kras n Dias,
Carlos Vinicius Veneziani dos Santos, Antônio Faricelli Filho, Ivan Francolin Mar nez, Osmar da Rocha Simões e
Garabed Kenchian. EXPEDIENTE:EXPEDIENTE: II – Informes da Secretaria: II – Informes da Secretaria: A secretária  informou sobre ausência d a conselheira

Lílian Mar ns de Lima que está em afastamento médico e sobre a vacância do conselheiro Osmar Antunes Junior. O presidente agradeceu
aos membros do biênio 2020 – 2022 por todo trabalho e apoio junto ao CONCAM. O conselheiro professor
Vinícius Veneziani fez uso da palavra e como membro reeleito se colocou à disposição dos colegas que deixam o
conselho neste momento. Os conselheiros Osmar Simões, Ivan Mar nez e Gustavo Carrascosa também
agradeceram a oportunidade e desejaram as boas-vindas aos novos membros. Na sequência foram empossados
os membros do biênio 2022 – 2024: Kethellyn Cris ne da Silva Coelho, Henrique Stefanelli Santos, Gabriel
Tavares Mar ns de Oliveira, Henrique Luis Baesa, Dario Kras n Dias, Isabella Valerio Mazará, Carlos Vinicius
Veneziani dos Santos, Paulo Sérgio de Gouveia, Ugo Henrique Pereira da Silva, Isac Kiyoshi Fujita, Alaor Mousa
Saccomano, Paulo Henrique Ne o de Alcântara, Antonio Faricelli Filho, Fabio da Silva Bortoli, Marcos Noboru
Kurata, Nivaldo Cesário de Souza. Ficou declarada a posse dos conselheiros que não estavam presentes no
momento: Andreza Silva Nogueira e Herbert César Gonçalves de Aguiar. O presidente então solicitou a inversão
de pauta e procedeu com com a ordem do dia, deixando os demais itens a serem tratados nos informes para o
final. ORDEM DO DIA: ORDEM DO DIA: III – Indicação dos membros representantes da comunidade externa. III – Indicação dos membros representantes da comunidade externa. O presidente
ques onou aos conselheiros se haveria alguma objeção para que fossem man dos os mandatos dos
representantes dos ex-alunos, Garabed Kenchian e Luciana Chiarioni em virtude do currículo de ambos e da
atuação no mandato anterior. A secretária esclareceu sobre como se dá o processo de escolha dos membros
externos no CONCAM e explicou que no caso dos representantes dos egressos existe a prerroga va da

tularidade e suplência e que a escolha ocorre por sorteio. A escolha dos demais representantes ocorre
inicialmente por indicação de qualquer membro, seus nomes são postos em votação, escolhidos por maioria
simples e só após a decisão é enviado um convite por parte do presidente do CONCAM. Não houve nenhuma
objeção e os indicados demonstraram interesse em permanecer, desta forma ficou definido que os nomes dos
indicados a representantes da Sociedade Civil organizada e Poder público serão apresentados e votados na
próxima reunião ordinária, assim como o sorteio dos egressos para definição da tularidade e suplência. IV – IV –
Comissão Eleitoral – Recomposição do CONCAM para o biênio 2022-2024.Comissão Eleitoral – Recomposição do CONCAM para o biênio 2022-2024. O presidente então deu início a
escolha dos membros que deverão fazer parte da Comissão interna para elaboração do Edital de escolha dos
membros da Comissão Eleitoral. Os ex-conselheiros Ivan Mar nez e Gustavo Carrascosa se disponibilizaram a
ajudar no processo eleitoral. Após alguns esclarecimentos ficou definido que a comissão interna será formada
pelos conselheiros Carlos Vinícius Veneziani dos Santos, Ugo Henrique Pereira da Silva, Henrique Luis Baesa e
Dario Krastin Dias. Nesse momento o presidente retomou os itens dos informes, concedeu a palavra à secretária
para que esclareceu alguns itens per nentes à secretaria. Falou sobre o horário de atendimento
presencialmente no Gabinete da Direção Geral que ocorre das 7h às 16h, de segunda à sexta e se colocou à
disponibilidade dos conselheiros para qualquer esclarecimento sobre o Conselho de Câmpus, salientou sobre a
questão das faltas e pediu que os conselheiros fiquem atentos a fazer a comunicação prévia quando não for
possível comparecer para que não implique na perda do mandato e que a secretaria consiga executar bem o seu
papel quando da necessidade de convocar suplentes. O professor Shiga fez um aparte retomando as palavras do
professor Faricelli sobre a importância da presença dos suplentes nas reuniões. Dando con nuidade a secretária
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