
ATA DA DÉCIMA TERCEIRA REUNIÃO DO CONSELHO DE CÂMPUS DO 1 

CÂMPUS HORTOLÂNDIA DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA 2 

E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO. Aos vinte e  quatro dias do mês de agosto do ano 3 

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

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

professor EDGAR NODA, conselheiros presentes:  DIVANA APARECIDA DO 6 

JOSAPHAT DO ESPÍRITO SANTO, discente; GUSTAVO BARTZ GUEDES, 7 

ROVÍLSON DIAS DA SILVA, MAURO SALA  docentes; JULIANA FERNANDA DA 8 

SILVA, ALISSON QUINAIA, , técnicos- administrativos, tendo como Ausentes, ANA 9 

LUIZA FERREIRA DE PÁDUA BANDEIRA (não justificou), NÉIA MUNIZ LEITE 10 

(justificou), I -EXPEDIENTE: O presidente deu início à reunião, com a discussão e 11 

votação da Ata da 12.ª reunião sendo esta aprovada pelos membros com as alterações,  12 

apondo os conselheiros sua assinatura na mesma. Dando seguimento à pauta o presidente, 13 

iniciou a discussão do primeiro item sobre Matriz Conif, explicando sobre a composição 14 

dos valores destacando aumento do câmpus, esclarecendo que o câmpus atingiu nível 15 

orçamentário no qual não necessitaria de eventual suplementação da SETEC, como em 16 

anos anteriores. O presidente informou o valor previsto para o próximo exercício, 17 

acrescentando que o fornecimento de refeições do alunos que demandavam um grande 18 

valor orçamentário será feita por meio de parceria com a Prefeitura, ficando este valor 19 

para reforçar as despesas de capital, visando melhorias de laboratórios e biblioteca. O 20 

presidente informou sobre as divisórias instaladas e futura otimização de espaços nestes 21 

moldes, lembrou neste contexto demandas, sendo uma delas do grêmio estudantil sobre a 22 

possibilidade de definição de espaço para o diretório do grêmio, cogitando a possibilidade 23 

de cessão do espaço de divisória criado e que está vago. Informou sobre a quadra 24 

destacando que o projeto está sendo adequado e que está previsto para licitar em 25 

setembro. Após as informações sobre orçamento o presidente abriu para 26 

questionamentos, sendo comentado pelo conselheiro Mauro, como sugestão, que se abra 27 

discussão, ou informação sobre modificações de espaços quando estiver ocorrendo. 28 

Dando sequência ao tema, o presidente comentou sobre o projeto enviado à reitoria como 29 

extraorçamentário da cobertura de policarbonato para o percurso câmpus refeitório. 30 

Destacou ainda que para este ano o orçamento é incerto com previsão de corte de 15% . 31 

O presidente consultou os membros se as discussões de distribuição de orçamento podem 32 

seguir os procedimentos padrões de reuniões com coordenações e comunidade, e 33 

posterior apresentação ao Concam. O presidente concluiu que todas as demandas que 34 

forem passar para orçamento terão que ser discutidas nas reuniões de orçamento, 35 

esclarecendo que em regra realizar-se-á três reuniões com ideia de inicio em setembro. 36 



Após o presidente passou ao item informes. Iniciando sobre informes do curso de 37 

Engenharia, informando haver falta de sincronia nas etapas, sendo proposto pelo 38 

presidente independente de cumprimento de todos os trâmites, para cumprimento de 39 

prazo de envio à reitoria, seja feita convocação de uma reunião extraordinária ou 40 

aprovação AD referendum da proposta de Engenahria, voltando a discussão para pauta de 41 

setembro. O conselheiro Gustavo se manifestou entender não caber aprovação Ad 42 

referendum por entender não ser uma situação emergencial, por fazer parte do 43 

planejamento, e PDI. Sugerindo ser mais indicado eventual reunião extraordinária. O 44 

conselheiro Mauro informou que independete dos motivos que levaram aos atrasos, 45 

entende ser inviável realizar outra reunião na próxima semana, complementando que ter 46 

um PPC e ter um curso funcionando tem uma distância. O conselheiro Gustavo ponderou 47 

que se houver um PDI aprovado e um PPC aprovado podeira gerar cobranças. 48 

Novamente o presidente questionou aos conselheiros o que preferem. O conselheiro 49 

Mauro, sugeriu apresentação pública do projeto do curso e ainda sugeriu convocação para 50 

apresentação no Concam. Os conselheiros após aprovação que o presidente possa aprovar 51 

Ad referendum, com três votos a favor e três abstenções. Continuando com outros 52 

informes, o presidente informou sobre o cursos de extensão para aprovação, após 53 

encaminhou duas inclusões de pauta do conselheiro Gustavo, sendo: 1- Discussão sobre 54 

afastamento de servidores fluxo contínuo, 2 – Indíces de reprovação dos integrados. 55 

Sendo a  inclusão aprovada pelos conselheiros. No tema um dos conselheiro, Gustavo, 56 

informou sobre o afastamento efetuado com aprovação do CONCAM, esclarecendo e 57 

ponderando sobre a falta de competência/atribuição do CONCAM, entendendo que 58 

deveria ser realizado por um comitê, e que neste caso deveria ser questionado a CLN ou 59 

procuradoria sobre o procedimento da possibilidade ou não da autorização ser efetuada 60 

ou não pelo Concam. Houve comentários da conselheira Juliana, após o presidente 61 

propôs encaminhar consulta à reitoria de questionamento sobre o tema, sendo aprovado 62 

pelos conselheiros. Passando ao próximo item reprovação dos integrados, o conselheiro 63 

Gustavo informou que “ouviu” falar que 90% dos alunos estão em situação crítica, 64 

indagando se é verdade. Em seguida o presidente comentou que o ideal é chamar os 65 

coordenadores de curso para exposição sobre o tema e situação indicada. O conselheiro 66 

Mauro, informou que este número na mecânica , está crítico no 1.º ano, informando que a 67 

taxa de reprovação está muito alta, entendendo que precisa ser verificado todas as 68 

questões, sobretudo estrutura. A conselheira Juliana, informou que na Coordenadoria 69 

Sociopedagógica, tem sido feitas discussões e encaminhamentos para acompanhamentos 70 

envolvendo questões pedagógicas, sociais e psicopedagogicas, considerando prioridades 71 

de intervenções. O presidente sugeriu como encaminhamento após exposições pedir aos 72 



coordenadores exposição na próxima reunião. Finalizado estes itens o presidente retornou 73 

aos informes, pedindo esclarecimento sobre o andamento dos trabalhos da comissão de 74 

eleição do Concam, sendo exposto pelo conselheiro Alisson as informações dos 75 

encaminhamentos considerando que a situação de haver duas eleições  próximas uma 76 

para recomposição dos membros faltantes e outra em curto espaço para renovação dos 77 

membros,  e que a comissão escolhida conforme informado dará os encaminhamentos. 78 

Por fim, o presidente passou a definição da data da próxima reunião do CONCAM 79 

ficando definido o dia 21/09/2017 no mesmo local e horário sendo aprovado pelos 80 

conselheiros. Tendo esgotada toda a pauta o presidente EDGAR NODA  deu por 81 

encerrada a reunião. Eu, CAROLINE LOUISE VILHENA FRANSCIO BERALDO, 82 

secretariei e lavrei esta ata que será aprovada na reunião subsequente e assinda pelo 83 

membros presentes . 84 
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