
ATA DA DÉCIMA SEXTA REUNIÃO DO CONSELHO DE CÂMPUS DO CÂMPUS 1 

HORTOLÂNDIA DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 2 

TECNOLOGIA DE SÃO PAULO. Aos vinte e três dias do mês de novembro 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, ANA LUIZA FERREIRA 8 

DE PÁDUA BANDEIRA, JULIANA FERNANDA DA SILVA , técnicos- 9 

administrativos, e ausentes: ALISSON QUINAIA, (técnico- administrativo ) NÉIA 10 

MUNIZ LEITE (representante poder público), I -EXPEDIENTE: O presidente deu 11 

início à reunião, com a discussão e votação da Ata da 15.ª reunião sendo esta aprovada 12 

pelos membros com as alterações propostas,  apondo os conselheiros sua assinatura na 13 

mesma. Dando seguimento na reunião o presidente, pediu a inversão de pauta,  iniciando 14 

a discussão do item Esclarecimento do Fluxo Contínuo/Afastamento TAE, e  informou 15 

que foi efetuado um pedido à reitoria sobre o tema. Informou ainda que está sendo 16 

realizado na reitoria um estudo para possível parametrização no IFSP sobre o fluxo 17 

continuo, após passada a palavra para conselheira Ana que questionou se há prazo para 18 

CLN responder ao questionamento efetuado. O presidente esclareceu que não foi 19 

estipulado prazo. A conselheira Juliana manifestou-se dizendo que o prazo legal seria de 20 

30 dias para resposta em instituição pública. O presidente ressaltou que poderia através 21 

do Concam cobrar um retorno. A seguir a conselheira Ana questionou se há justificativa 22 

do porque que foi suspenso os processo via edital. O presidente esclareceu que não foi 23 

dada explicações e que apenas foi publicado pela Reitoria um comunicado com as 24 

diretrizes básicas do fluxo contínuo. Ressaltou que tal questionamento deve ser 25 

direcionado à CISTA. A conselheira Juliana informou que conversou informalmente  26 

com a CISTA e teve como resposta a suspensão dos editais, e que houve questionamento 27 

por parte da CISTA, mas sem obtenção de resposta e a justificativa que eles tiveram que 28 

também é informal, foi que não tem edital para Adminitrativos porque não tem como ter 29 

substitutos, sendo resolvido internamente dentro do câmpus. Após, o presidente consultou 30 

os conselheiros de como dar encaminhamento à questão, sendo proposto: encaminhar um 31 

pedido para Cista formalizar e esta responde para o Concam e/ou encaminhar para 32 

consulta à PRD. O Conselhiero Rovilson sugeriu solicitar à Cista. O presidente ainda 33 

informou que o tema está sendo discutido no Coldir, com objetivo de haver um modelo 34 

de edital para suprir eventuais ausências específicas. A conselheira Juliana declarou que 35 

entende que o conceito da exigência de não haver prejuízo papra instituição tem 36 



característica de assédio e que a retira do edital não deixou o trâmite claro, podendo 37 

caracterizar falta de impessoalidade no deferimento. O Conselheiro Mauro informou que 38 

toda discussão é importante, mas não dá para congelar os processos existentes para 39 

esperar definições de como poderia ser ou como deveria ser, citando que as informações 40 

para afastamento estão claras nas regras do comunicado sobre afastamento. Logo em 41 

seguida foi ressaltado pelo conselheiro Gustavo sobre a validade do comunicado frente a 42 

lei, sendo levantado sobre a necessidade do comitê e sobre a competência do Concam 43 

frente a legislação. A servidora Juliana solicitou aos membros conceder a palavra para 44 

servidora “Marina” A servidora fez exposição sobre a dificuldade no trâmite do seu 45 

processo e encaminhamentos efetuados, e sobre registros de acompanhamentos que faz e 46 

relatórios de atendimentos se comprometendo a deixar organizado para a instituição  caso 47 

seja necessário dar encaminhamento por outro profissional. O presidente ponderou que 48 

em partes a difuldade da servidora se deve ao não cumprimento dos requisitos pedidos 49 

pela Diretoria Adjunta Educacional, e sobretudo em organizar e disponibilizar fichas de 50 

atendimentos dos alunos para eventual continuidade ou necessidade destes.  Após as 51 

exposições do membros do conselho e discussões efetuadas, e após o limite de tempo 52 

proposto ultrapassando em 1h10 minutos como estipulado em  pauta, o presidente sugeriu 53 

os seguintes encaminhamentos: (1) Encaminhar o pedido à Cista para resposta com 54 

brevidade. (2) Tendo resposta do encaminhamento chama-se para uma extraordinária. O 55 

presidente perguntou aos membros se todos estão de acordo, sendo sugerido pelo 56 

conselheiro Mauro que se a Cista não responder até a 1.ª reunião do Concam , que entre 57 

em Pauta e se delibere em Fevereiro. O conselheiro Rovilson sugeriu eventual 58 

manifestação de defesa da servidora Davina pela fala aberta da servidora Marina, sendo 59 

sugerido pelo conselheiro Mauro que se dê o direito de retratação pela fala inadequada da 60 

servidora Marina em relação a servidora Davina, sendo encaminhado pelo presidente para 61 

concordância dos membros.Após aberta a manifestação da servidora Marina, que fez a 62 

retratação da sua fala retirando o contexto e o termo utilizado de improbidade 63 

administrativa em suas colocações sobre o andamento do processo.  Em seguida o 64 

conselheiro Gustavo expressou retratação sobre colocação  a respeito da fala. Após a 65 

Diretora Adjunta Educacional Davina informou que ainda está em conversa sobre o 66 

afastamento da servidora Marina do ponto de vista da competência da Diretoria e 67 

ressaltou que a diretoria vem ponderando sobre os impactos e buscando atenuar eventual 68 

afastamento. O presidente reforçou os encaminhamentos propostos para andamento 69 

posterior, e encerrou o item passando para o próximo tópico da pauta: Apresentação. 70 

Discussão e Aprovação do Calendário Academico 2018. A  Diretora Adjunta 71 

Educacional Davina apresentou o calendário, explicando minuciosamente aos 72 



conselheiros, com eventuais colocações dos membros com abertura de discussão do 73 

assunto bem como as devidas explicações. Informou que o calendário foi elaborado com 74 

apoio e discussão dos docentes e administrativos. Nas discussões os conselheiros 75 

indicaram  alguns possíves pontos de ajuste, com aceite da DAE que serão levados aos 76 

coordenadores, sendo sugerido pelo presidente como encaminhamento de envio aos 77 

conselheiros por E-mail o fechamento e após análise das coordenações de possíveis 78 

ajustes e por E-mail mesmo os conselheiros darão retorno se está de acordo para não ser 79 

necessário uma reunião extraordinária, sendo aprovado Ad Referendo tendo em vista o 80 

curto prazo para envio à reitoria e disponibilidade à comunidade. Após novas discussões 81 

e equacionada as dúvidas  dos conselheiros, o presidente reforçou o encaminhanto 82 

proposto. Tendo esgotada toda a pauta o presidente ,EDGAR NODA,  deu por encerrada 83 

a reunião. O inteiro teor da reunião foi gravado e será publicado em site. E para constar, 84 

eu, Caroline Louise Vilhena Francisco Beraldo, secretariei e lavrei a presente ata que será 85 

aprovada na reunião subsequente e assinda pelo membros presentes e publicada no site 86 

institucional. 87 
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