
ATA DA DÉCIMA QUINTA REUNIÃO DO CONSELHO DE CÂMPUS DO 1 

CÂMPUS HORTOLÂNDIA DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA 2 

E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO. Aos vinte e seis dias do mês de outubro do ano de 3 

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;, ALISSON QUINAIA, ANA 8 

LUIZA FERREIRA DE PÁDUA BANDEIRA, técnicos- administrativos, e ausentes: 9 

JULIANA FERNANDA DA SILVA (técnico- administrativo ) NÉIA MUNIZ LEITE 10 

(representante poder público), participaram da reunião como convidado o Professore 11 

Keth Rousberg M Matos, I -EXPEDIENTE: O presidente deu início à reunião, com a 12 

discussão e votação da Ata da 14.ª reunião sendo esta aprovada pelos membros com as 13 

alterações propostas,  apondo os conselheiros sua assinatura na mesma. Dando 14 

seguimento à pauta o presidente, iniciou a discussão do primeiro item Orçamento, o 15 

presidente esclareceu que a distribuição de recursos da proposta foi amplamente distudida 16 

em reuniões com os setores e coordenações, abril para colocações e duvidas dos 17 

conselheiros, sendo manifestado pelo conselheiro Rovilson se havia previsão no 18 

orçamento para manutenção predial e falou ainda que teve uma ação de manutenção 19 

predial pelos servidores (trabalho voluntário com dinheiro arrecadado dos servidores),  a 20 

pintura, mas que o correto é que tenhamos do Estado. Presidente esclareceu que não há 21 

recurso especifico para o fim questionado ponderou que há o contrato de manutenção 22 

predial e que esclareceu que há possibilidade dos setores criarem lista de prioridades para 23 

aproveitamento de recursos extraorçamentários. Após exposições o presidente efetuo a 24 

votação de aprovação do documento de proposta do orçamento 2018, sendo aprovado por 25 

todos os membros. O presidente deu incio a discussão do segundo item curso de 26 

engenharia, dando incio a exposição o professor  Keth Rousberg M Matos, explicou 27 

questionamento feito pela conselheira Juliana na reunião anterior, sobre aulas no período 28 

diurno e nortuno do curso explicando que a sequencia do curso no noturno viabiliza ao 29 

aluno trabalhar e no incio uma maior dedicação ao curso, ressaltou que no NDE e 30 

esclareceu que o entendimento é que por ser uma engenharia requer dedicação exclusiva 31 

além da questão de limitação de espaço do campus e a visão de possibilidade de trabalhar 32 

mais próximo do final do curso, sendo este o entendimento do NDE. Após o conselheiro 33 

Gustavo comentou sobre as ementas das disciplinas de informática e expressou receio na 34 

aprovação e ter que oferecer o curso. O presidente fez esclarecimento sobre alguns pontos 35 

do documento. O conselheiro Rovilson informou que as ementas foram elaboradas a 36 



partir dos professores das áreas e que o PPC foi elaborado para o momento inicial. 37 

professor  Keth Rousberg esclareceu sobre a demanda aula (PDI) e esclareceu que 38 

alguma coisa são pontuias. O presidente ponderou que com a grade atual de professores 39 

não daria para ter a engenharia, ponderou ainda se houver necessidade de correção deverá 40 

ser feita antes da aprovação da PRE. Após o presidente encaminhoua  votação sobre 41 

manter o AD referendum, tendo como votos a favor Ana, Mauro, Rovilson, Alisson, 42 

Divana e contra Gustavo. Após o conselheiro Gustavo fez declaração e voto. Após o 43 

presidente informou que os documentos enviados foram os que a PRE pede para análise, 44 

o próximo poderá ser ampliado. Por fim o presidente passou ao item Informes Gerais 45 

inciado com a manifestação do conselheiro Mauro sobre a possibilidade de recesso aos 46 

terceirizados, sendo sugerido pelo presisdnete encaminhar o pedido direto aos fiscias do 47 

contrato, esclarecendo que o tema é definido por lei o que pode inviabilizar a questão. O 48 

conselheiro Gustavo informou sobre a festa do grêmio mencionando e parabenizando 49 

todos que participaram, sendo acompanhado pelo presidente. E o conselheiro Rovilson 50 

mencionou já que se trouxe uma festa de outra cultura, considerarmos também 51 

"Thanksgiving day" , pois agradecer, também é importante. E, mencionou para avaliar a 52 

"Festa Junina" de 2017, que teve público menor e os estudantes ficaram tristes (relatado a 53 

ele pela Profa. Davina),  genuinamente Brasileira, com o objetivo de crescimento da 54 

mesma em 2018.  Por fim, o presidente passou a definição da data da próxima reunião do 55 

CONCAM ficando definido o dia 23/11/2017 no mesmo local e horário sendo aprovado 56 

pelos conselheiros. Tendo esgotada toda a pauta o presidente EDGAR NODA  deu por 57 

encerrada a reunião. O inteiro teor da reunião foi gravado e será publicado em site. E para 58 

constar, eu, Hélio da Silva Ordonio, secretariei e lavrei a presente ata que será aprovada 59 

na reunião subsequente e assinda pelo membros presentes e publicada no site 60 

institucional. 61 
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