
ATA DA DÉCIMA REUNIÃO DO CONSELHO DE CÂMPUS DO CÂMPUS 1 

HORTOLÂNDIA DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 2 

TECNOLOGIA DE SÃO PAULO. Aos trinta dias do mês de março do ano de dois mil e 3 

dezessete, às quinze horas e trinta minutos, reuniram-se os conselheiros do Conselho de 4 

Câmpus, na sala 204B do Câmpus, sob a presidência do Diretor Geral, o professor 5 

EDGAR NODA, conselheiros presentes: JULIANO RICELLI DA SILVA e DIVANA 6 

APARECIDA DO JOSAPHAT DO ESPÍRITO, discentes; GUSTAVO BARTZ 7 

GUEDES, ROVÍLSON DIAS DA SILVA, e MAURO SALA, docentes; JULIANA 8 

FERNANDA DA SILVA, ALISSON QUINAIA, técnicos administrativos; ANA LUIZA 9 

FERREIRA DE PÁDUA BANDEIRA representante da Sociedade Civil. Ausentes, 10 

KARINE FRANCISCO DA SILVA não  justificou, SANDRA EMIDIO, não  justificou e  11 

MARISA GUBANI CAPELASSI não  justificou. I -EXPEDIENTE: O presidente deu 12 

início à reunião, com a discussão e votação da Ata da 9.ª reunião sendo esta aprovada 13 

pelos membros apondo sua assinatura na mesma. Dando seguimento a pauta o presidente 14 

passou ao item 1: Composição de vagas do Concam. Sendo inicialmente informado pelo 15 

presidente sobre a situação das vagas do representante do poder público sendo que a 16 

prefeitura justificou a ausência do representante vinculado a prefeitura e em relação a  17 

vaga para a sociedade civil e representantes de egressos, enfatizou a necessidade da 18 

formação e comissão para dar andamento e recomposição de no mínimo a vaga 19 

discente.Solicitando sugestão de encaminhamento, foi definido a formação da comissão 20 

com dois membros de cada seguimento, ficando da seguinte forma: discentes Juliano e 21 

Divana, Adminitrativo Alisson e Ana e Docentes Rovilson e Mauro, devendo a comissão 22 

se reunir para dar andamento inicial à viabilização do pleito, para preenchimento das 23 

vagas remascentes do Concam. Passando o presidente para o próximo item Contexto 24 

Orçamentário, sendo informado pelo presidente  que via informação da Reitoria por meio 25 

do Reitor a limitação de recursos nos gastos de custeio, sendo recomendado pela Reitoria 26 

a análise dos impactos, verificando o que pode ser feito ou não dando retorno por 27 

memorando justicando as ações. Informou ainda que nos últimos  dois anos já foi feito no 28 

câmpus  todos os ajustes possíveis nãos havendo mais espaço para novas adequações, 29 

assim o câmpus pretende mostrar toda economia e ajustes que já foram feitos e que não 30 

tem mais de onde sair, juntando tudo e após negociar com o MEC. Caso não haja retorno 31 

será chamado o Concam para nova conversa e quais encaminhamentos poderão ser 32 

necessários. Após esclarecimentosdo presidente Edgar sobre o Orçamento passou a 33 

proposta de inicialmente onde se explanou sobre quantitativo de vagas docentes que o 34 

câmpus tem direito e sobre possibilidades de alteração do quantitativo, explanou ainda 35 

sobre quantitativo de aulas que os professores precisam ministrar. Informou que a 36 



situação atual do campus é que há sessenta  e sete professores, faltando apenas três para 37 

chegar aos setenta, limite do câmpus. Entendendo que seria necessário nove professores 38 

para atender demanda necessária para situação no ano que vem. Apontando que se inclui 39 

como pauta a solicitação de vagas adicionais ao Conselho Superior. Indicou que fosse 40 

tirado um relator para essa matéria para fazer estudo informando a situação e pedindo so 41 

seis professores podendo fazer uma solicitação somente deste ou pedir numa outra 42 

situação. Após as explanações do conselheiro Gustavo, o presidente encaminhou a 43 

votação para inclusão da pauta. Houve manifestação dos conselheiros Rovilson e Alisson 44 

enfatizando a ideia de estudo para pedir como um todo. O conselheiro Mauro manifetou 45 

diferentemente entendendo que deveria colocar para Reitoria a solução dos problemas 46 

dos integrados após utilização das três vagas disponíveis, sobre as perpectivas dos 47 

integrados que já estão rodando continuar, ampliar os integrados com mais uma turma. 48 

Após o conselheiro Gustavo ponderou que as colocações que o conselheiro Mauro 49 

abrange, necessita de um estudo mais aprofundado. O conselheiro Mauro manifestou-se 50 

dizendo que o estudo tem que ser amplo mais o pedido teria que ser especifico, 51 

reforçando que a questão do integrado e núcleo comum é imediata.  O presidente 52 

declarou que entende que a questão deva passar pelo câmpus por todos e não se restringir 53 

a um grupo pequeno se for para pedir seis ou mais. O presidente ponderou ainda que foi 54 

feita pela Diretora Adjunta Educacional , Davina Marques, uma composição da remoção 55 

e ajustes das cargas. Houve debate entre os conselheiros Mauro, Gustavo e Edgar sobre o 56 

assunto com posicionamentos conflitantes, sem avanço de proposta concreta. A 57 

conselheira Juliana ponderou sobre os cursos integrados e concomitantes enfatizando a 58 

necessidade de resolução dos problemas. O Conselheiro Rovilson reforçou a colocação 59 

da conselheira Juliana, ponderando que é necessário  o câmpus como um todo, integrando 60 

e levando os problemas para o coletivo, priorizando as necessidades da comunidade em 61 

relação oas cursos. O presidente Edgar  afirma que a fala do conselheiro Rovilson resume 62 

bem ponderando que todos precisam estar dispostos a fazer concessões de todos os lados, 63 

sendo a  ideia de que se olhe como um todo para atender satisfatoriamente a comunidade. 64 

Após as discursões dos conselheiros sobre o tema, declarou que nitidamente todos 65 

concordam que o modo de distribuição atual do câmpus em termos de cursos sendo 66 

ofertados não esta condizente com o PDI e nem com balizadores e equalizadores, e que a 67 

direção tem um olhar e responsabilidade no direcionamento destes códigos disponíveis, 68 

seguinto com proposta de encaminhamento de quem era a favor de encaminhamento da 69 

solicitação ao Consup, de sim ou não no momento em relação ao pedido de código de 70 

vagas. A conselheira Ana interrompeu e indicou como sugestão que se faça um estudo 71 

antes.A conselheira Juliana posicionou-se  pelo encaminhamento da proposta de pedido 72 



ao Consup, fazendo  considerações das cargas horárias dos cursos e tempo de duração dos 73 

cursos considerando que a consulta dos alunos, finalizando com a afirmação que em 74 

relação a proposta do Gustavo deveria ser pedido.Novamente o conselheiro Gustavo 75 

explanou sobre o tema ponderando a possibilidade de utilização dos códigos de vagas 76 

diponivel reafirmando a necessidade de estudo para melhor utilização. O conselheiro 77 

Rovilson ponderou sobre incluir os coordenadores para discutir  a questão exposta pelo 78 

Conselhiero Gustavo. Novamente o presidente e os conselheiros  tentaram fechar uma 79 

proposta de encaminhamento, mas não houve proposta objetiva. O presidente  fez 80 

novamente ponderações da necessidade de ação da comissão. Após nova discussão dos 81 

membros sobre possíveis encaminhamentos sem definição objetiva. O conselheiro Mauro 82 

propôs como encaminhamento: Iniciar imediatamente no câmpus uma discussão sobre a 83 

contratação de professores para discutir a contratação das três vagas e possivelmente o 84 

que vai por redistribuição com muita autonomia da informática. Após discutir a 85 

contratação destes quatro professores ver a demanda e necessidade de solução no Consup 86 

e no próximo Concam poder encaminhar esse pedido de contratação a partir de uma 87 

descrição das vagas que se tem. O presidente propôs que uma comissão possa discutir a  88 

situação e posterior encaminhamento necessário. A conselheira Juliana ponderou que 89 

independente da comissão, acredita que deveria pedir mais códigos de vagas. Após as 90 

discussões o presidente deu encaminhamento colocando em votação de quem era 91 

favorável de fazer agora o pedido ao Consup. O presidente refez o encaminhamento de 92 

quem era favorável de mandar alguma coisa ao Consup agora , tendo quatro votos a favor 93 

e quatro votos contra, sendo o voto de desempate do presidente pelo rejeição contra o 94 

envio de pedido. Houve manifestção de  justificativa dos votos feitas pelo presidente 95 

Edgar, e pelos membros Alisson, Rovilson, Gustavo e Ana. Após houve encaminhamento 96 

do presidente para pedir à comissão relatório, encaminhamento a ser feito da Diretora 97 

Adjunta Educacional Davina e formação de comissão com manifestação de retorno no 98 

próximo Concam. O presidente  encerrou o assunto informou que o tempo estorou em 99 

três minutos, houve proposta para próxima reunião ser na data de 27 de abril de 2017, 100 

com consenso dos membros. O presidente propôs estenter o tempo da reunião e 101 

aprovação de pauta da conselheira Juliana, como expediente de informes sem 102 

deliberações. A conselheira Juliana informou que foi extinta a Diretoria de Projetos 103 

especiais e a Coordenadoria de assuntos estudantis da PRE, sendo que não houve dialogo 104 

ou informação, e o que se sabe é que está sendo feita reestruturação na PRE, e que 105 

entende que a Coordenação de Assistência Estudantil não poderia ser extinta. Declarou da 106 

necessidade de apoio para manutenção da estrutura para assistência estudantil. Após 107 

esgotar a pauta o presidente EDGAR NODA  deu por encerrada a reunião, definindo com 108 



os membros, como data da próxima reunião o dia vinte e sete de abril de dois mil e 109 

dezessete (27/04/2017). Eu, CAROLINE LOUISE VILHENA FRANSCIO BERALDO, 110 

secretariei e lavrei esta ata que será aprovada na reunião subsequente e assinda pelo 111 

membros presentes . 112 
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