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Assunto: Assunto: Ata da 2ª Reunião Ordinária do Conselho do Câmpus São Paulo do ano de 2022.Ata da 2ª Reunião Ordinária do Conselho do Câmpus São Paulo do ano de 2022.

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE CÂMPUS DO CÂMPUS SÃO PAULO DO INSTITUTO FEDERALATA 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 DOIS.DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO, DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS. Aos treze dias do
mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois, às treze horas e trinta minutos, realizou-se por videoconferência,

a 2ª  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)

tulares 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/DXx0iny-w-Q>. Es veram presentes os
conselheiros Dario Kras n Dias, Carlos Vinicius Veneziani dos Santos, Antônio Faricelli Filho, Isabella Valério
Mazará, Gabriel Tavares Mar ns de Oliveira, Ugo Henrique Pereira da Silva, Isac Kiyoshi Fujita, Herbert Cesar
Gonçalves de Aguiar, Garabed Kenchian, Marcos Noboru Kurata, Henrique Stefanelli, Alaor Mousa Saccomano,
Paulo Sergio de Gouveia e Nivaldo Cesário de Souza. Não compareceram à reunião os(a) conselheiros(a)

tulares Kethellyn Cris ne da Silva Coelho e Henrique Luís Baesa. O Presidente aproveitou o momento para
informar que a secretária se encontrava em férias e que estava sendo subs tuída pela pedagoga Tathiane
Cecília Eneas de Arruda. I – Aprovação da Ata da reunião anterior: I – Aprovação da Ata da reunião anterior: A ata da 1ª Reunião Ordinária de 2022 foi
aprovada de maneira unânime com 11 (onze) votos favoráveis dos conselheiros (as) presentes na reunião.
EXPEDIENTE:EXPEDIENTE: II – II – Informes da Secretaria: Informes da Secretaria: A secretária interina informou sobre ausência do  conselheiro Paulo
Henrique Ne o de Alcântara, por estar no mesmo momento em a vidade em sala de aula. O presidente
agradeceu a presença de todos(as) e ressaltou que havia enviado e-mail anterior sobre a exclusão do Projeto
Pedagógico do Curso Técnico em Serviços de Restaurante e Bar, uma vez que por ser novo na ins tuição, não
possui ainda um currículo de referência e que a CEIC o estava elaborando. Dessa maneira, após possuir um
currículo de referência, o PPC poderia ser enviado posteriormente para este Conselho. O conselheiro Antônio
Faricelli Filho solicitou um minuto de silêncio devido ao falecimento do pai da prefeita do Câmpus, professora
Cin a Gonçalves Mendes da Silva, o que foi acatado por todos. Em seguida, o presidente procedeu com a
ordem do dia. ORDEM DO DIA: ORDEM DO DIA: III – Edital de escolha dos(as) membros(as) da Comissão Eleitoral paraIII – Edital de escolha dos(as) membros(as) da Comissão Eleitoral para
recomposição do Conselho do Câmpus São Paulo. recomposição do Conselho do Câmpus São Paulo. O presidente passou a palavra para o conselheiro Carlos
Vinícius Veneziani dos Santos que relatou o processo de elaboração do edital para recomposição do Conselho
do Câmpus São Paulo em conjunto com os demais conselheiros Ugo Henrique Pereira da Silva, Henrique Luis
Baesa e Dario Kras n Dias. O conselheiro Carlos Vinicius relatou que não havia ainda um edital como modelo e
que u lizaram um modelo de edital que possuíam em sua área, o que gerou dúvida se uma das vagas a serem
preenchidas seria de um Técnico em Assuntos Educacionais ou poderia ser um Técnico Administra vo. O
conselheiro, Antônio Faricelli Filho esclareceu que para esta finalidade, não seria necessário especificar qual o
segmento e sim que seria importante que fosse um técnico administra vo para a recomposição. Esclarecido
isso, uma outra dúvida que permeou se relacionou ao procedimento para a eleição, uma vez que os prazos
estavam “justos” para divulgação e inscrição do Edital. A comissão que elaborou o Edital não sabia como seria o
sistema de eleição e o presidente solicitou ao Saulo Scarpina – que estava transmi ndo a reunião, se haveria a
possibilidade de consulta ao setor de Informá ca da Reitoria para saber qual seria a melhor plataforma ou
recurso para a realização da eleição. Saulo disse que iria perguntar e que retornaria com a resposta para o
andamento do processo. O presidente então comunicou a comissão de elaboração do edital que esperasse a
informação, pois necessitaria ir para o edital e posterior publicação e divulgação. O relator do Edital,
Conselheiro Carlos Vinicius concordou com o informe e esperaria a resposta para enviar o edital para a
secretária deste Conselho. IV –  IV – Escolha dos representantes da comunidade externa. Escolha dos representantes da comunidade externa. O presidente informou aos
conselheiros que os representantes externos Garabed Kenchian e Luciana Chiarioni seriam man dos neste
Conselho em virtude do currículo de ambos e da atuação no mandato anterior. O Conselheiro Garabed Kenchian
informou que foi convidado a fazer parte do Conselho Superior do IFSP e com isso, não saberia dizer se poderia
ficar nos dois conselhos. Foi sugerido, portanto, que a Luciana Chiarioni seria a conselheira tular e o Garabed
Kenchian seria seu suplente. V – V – Informes do presidente: Informes do presidente: Dando con nuidade, o presidente teceu comentários
sobre a importância da presença nas reuniões, do envio de jus fica vas em caso de ausência, salientando o
quanto é importante a presença nos momentos de tomadas de decisões do Câmpus. Informou ainda sobre a
necessidade da reformulação de todos os Projetos Pedagógicos de Curso e das reuniões que estão ocorrendo
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