
ATA DA VIGÉSIMA REUNIÃO DO CONSELHO DE CÂMPUS DO CÂMPUS 1 

HORTOLÂNDIA DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 2 

TECNOLOGIA DE SÃO PAULO. Aos doze dias do mês de Setembro do ano de dois mil e 3 

dezoito, às quatorze horas e trinta minutos, reuniram-se os conselheiros do Conselho de 4 

Câmpus, no auditório do Câmpus, sob a presidência do Diretor Geral, EDGAR NODA, 5 

estando presentes os conselheiros: CAMILA RAMOS ZULIAN, DIOGO DE OLIVEIRA 6 

DUTRA, JOYCE ROBERTA OLIVEIRA DUTRA,discentes; DANNY ANDERSON 7 

MENEZES CUNHA, GUILHERME RAMALHO ARDUINI, PAULO CELSO VIEIRA 8 

PAINO, docentes; RODRIGO ALEXANDER DE ANDRADE PIERINI, técnico- 9 

administrativo, TAYNÁ POVIA TAMASHIRO, ausente sem justificativa; I -10 

EXPEDIENTE: O presidente deu início à reunião, com a discussão e votação da Ata da 11 

19.ª reunião Ordinária e da 3ª Reunião Extraordinária, sendo estas aprovadas pelos membros 12 

por unanimidade,  apondo os conselheiros suas assinaturas. . II- APRESENTAÇÃO DE 13 

FERRAMENTA ONLINE DE DISCUSSÕES- O professor,Marcos Espindola, se 14 

apresenta a todos os membros, menciona sobre um estudo de caso do PPC do Curso de 15 

Automação, usando uma ferramenta baseada na estrutura de fórum, para que seja repositório 16 

de todas as discussões.O professor fala da intranet para gestão da informação. Reforça sobre 17 

a institucionalização de ferramenta de TIC baseada em FORUM como plataforma de 18 

registros de discussões, reuniões, ações de comissões,ideias, projetos, eventos, etc. Esta 19 

ferramenta auxiliará no registro de todas as ações do campus, pois funciona como forma de 20 

transparência interna, sendo uma facilidade de busca e acesso, podendo isso acontecer 21 

através de notificação por webmail, podendo ser acessado por usuário institucional. LOG de 22 

todas as atividades, exemplos: os conselhos de classe de todos os cursos, as reuniões e 23 

discussões de comissões: PDI, cursos, CONCAM. O professor, reforça que está ferramenta 24 

proporcionará ganhos intangíveis como: estimulação da responsabilidade, coerência e lisura 25 

de qualquer manifestação; impessoalização de ações pró-campus, a exemplo, guardar o 26 

registro temporal do trabalho das comissões para manutenção da continuidade de trabalhos; 27 

riqueza do histórico de discussões; espaço para proselitismos ideológicos aumentando a 28 

efetividade do uso do tempo do servidor em reuniões presenciais; cápsula do tempo virtual 29 

do câmpus.Contudo, esta ferramenta também apresenta desafios como: geração de dados 30 

(alimentar a plataforma); dos dados gerar informações ( cultura e adesão ao uso); das 31 

informações gerar conhecimento ( tomadas de decisão); do conhecimento gerar melhorias ( 32 

ação com efetividade). II- ATUALIZAÇÃO DO PPC DO CURSO TÉCNICO EM 33 

ELETROELETRÔNICA: O Presidente, Edgar Noda, antes de passar aos conselheiros 34 

para questionamentos sobre o pedido de atualização, justifica que hoje há uma resolução 35 

143, a qual estabelece quais são os trâmites para que se possa mudar a oferta do curso que 36 



está previsto nos PPC’S, quanto também para abertura de Cursos.Tanto que atualmente a 37 

PRE (Pró-Reitoria de Ensino) pede que os Câmpus que desejam mudanças nos seus cursos, 38 

que o façam no mínimo 6 meses antes, para que haja uma análise detalhada.Dada a palavra à 39 

conselheira Joyce, esta questiona o Coordenador do Curso, Professor Luiz Claudio 40 

Marangoni de Oliveira, se houve uma demanda dos alunos no que diz respeito à esta 41 

atualização do PPC,e o coordenador, frisa que gostaria de deixar claro que esta questão não 42 

é algo que se refere ao futuro, e sim uma alteração do que está vigente (PDI-2014-20108) 43 

mas que a Reitoria por uma questão normativa atual (Instrução Normativa nº 03 de julho do 44 

ano corrente), pois a oferta de cursos seria em função do que está no PPC, só que quando foi 45 

feita a reformulação do PPC vigente, tinha esta possibilidade que de acordo com a força de 46 

trabalho disponível no momento, oferecer ou não.Mas a Reitoria não aceitou a argumentação 47 

do câmpus e manteve o que estava no PPC.E na época que foi feito, seguiu-se um modelo 48 

padrão que veio da Reitoria, no qual foi o preenchimento de uma tabela que dispunha vagas 49 

semestrais (40).Então, entendeu-se que não importaria se a oferta seria anual ou semestral, 50 

mas que as turmas teriam que ser sempre de 40 alunos.Só que a partir do entendimento da 51 

Reitoria, esta tabela corresponde que a oferta deverá ser semestral, havendo uma imposição 52 

para o Câmpus.A idéia então é que se retome um planejamento que foi feito na área com o 53 

Câmpus, com a comunidade, que estava aqui presente em 2014 no PDI de abertura anuais a 54 

partir da consolidação dos integrados, afirmando à conselheira Joyce que os alunos foram 55 

consultados e informados sobre o assunto tratado.Reafirmando que isso não fecha nenhuma 56 

possibilidade a partir do ano que vem oferecer semestralmente se for o desejo da 57 

comunidade aceito dentro do PDI.O objetivo da atualização é retomar uma discussão, um 58 

planejamento feito em 2014 e que a Reitoria está colocando uma situação que pelo números 59 

apresentandos seria necessário 14 professores para oferecer o curso como ela quer, o 60 

integrado e o curso concomitante com entrada semestrais, e só tem 12 na área.E a saída 61 

encontrada foi que não se dividisse as turmas do 2º ano do curso e a existência de 62 

professores substitutos.A questão que está sendo discutida é que o combinado pela 63 

comunidade foi a oferta em período anual, e agora está sendo necessário ofertar 64 

semestralmente, o que foi possível devido a contratação de substitutos.Portanto o PDI 65 

aprovado e vigente retrata atualmente uma realidade que, com a força de trabalho existente 66 

não está sendo possível executtá-lo.Então a proposta é seguir a normativa mais atual da 67 

reitoria onde os alunos são consultados, há também um parecer pedagógico que trata deste 68 

assunto,  de se fazer uma pequena alteração na tabela que a Reitoria interpreta como oferta 69 

semestral para anual.A intenção da área é conseguir oferecer sempre mais oportunidades á 70 

comunidade desde que haja força de trabalho e espaço físico para que isso aconteça.O 71 

presidente, Edgar Noda, esclare que existia antes um entendimento, onde para a oferta de 72 



cursos existiam 2 momentos: a aprovação do  PPC aprovado pelo Conselho Superior e 73 

depois havia a manifestação de intensão de oferta efetivamente.Poderia criar os PPC’S e 74 

havendo condições de coloca-lo em prática, assim o faziam.Hoje não, pois PPC’S aprovados 75 

tem que seguir com o planejamento de implantação aprovado no Consup.O conselheiro, 76 

Paulo Paino, faz um esclarecimento aos discentes no que se refere à Resolução 109, que 77 

trata da carga horária semanal dos docentes, um dos pontos de discussão da atualização do 78 

PPC da eletroeletrônica.O conselheiro ,Danny Anderson, menciona que em setembro do ano 79 

passado em uma reunião do Núcleo Comum, foi levantada a mesma problemática, a de que a 80 

carga horária iria ser ultrapassada do limite legal e que seria necessária uma mudança na 81 

oferta dos cursos, e que a Diretora Adjunta Educacional, Davina Marques, informou que isso 82 

só poderia ser feito após a aprovação do novo PDI, e diz não entender como pode haver dois 83 

pesos e duas medidas neste momento.O conselheiro, Guilherme Arduini, menciona que foi 84 

proposto na Reunião do PDI não era exatamente a transferência das aulas da Matemática 85 

para o concomitante para área técnica, mas uma segunda possibilidade a extinção das 86 

matérias, pois o ideal do PDI é que se fechasse para que cada professor tivesse entre 12 e 14 87 

aulas.E adiantou seu voto no sentido de aprovação da proposta da área, mas consciente de 88 

que está decisão é muito temporária, considerando que no PDI toda esta problemática da 89 

engenharia, das aulas de matemática, da oferta de curso em diferentes áreas para 90 

complementar a relação aluno/professor vai ter que aparecer.O conselheiro, Paulo Paino, 91 

menciona sobre o beneficio que a engenharia trará para o Câmpus, pois os próprios alunos se 92 

beneficiaram disso, tanto os do concomitante quanto dos integrados.Foi definido em PDI 93 

que se teria uma Engenharia e que se teria uma redução na oferta do curso concomitante de 94 

eletroeletrônica.Baseado em um ajuste de carga horária, conclui-se que há possibilidade de 95 

haver cursos Formação Incial Continuada (FIC).O presidente do CONCAM abre para 96 

votação da aprovação ou reprovação da proposta apresentada.O conselho Diogo se abstém.A 97 

conselheira Joyce vota favorável à aprovação.A conselheira Camila se abstém.O conselheiro 98 

Danny Anderson vota contra a aprovação da proposta.O conselheiro Guilherme reafirma seu 99 

voto favorável.Os conselheiros Paulo Paino, Rodrigo Pierini, votam a favor. A conselheira 100 

Cássia Moretti finaliza a votação sendo favorável a aprovação.IV-INFORMES: O 101 

presidente, Edgar Noda, esclarece que em relação às coordenações já estão trabalhando nas 102 

demandas no que diz respeito à infraestrutura para os próximos anos, esta semana já deve 103 

acontecer uma prévia com as coordenadorias de: patrimônio, manutenção,ensino, com 104 

relação ás demandas iniciais que elas terão para o próximo ano.Devido ao Encontro que será 105 

realizado em Araraquara, as discussões para o orçamento de ano que vem deverão acontecer 106 

assim que os servidores voltarem deste encontro pelas respectivas áreas.O câmpus 107 

Hortolândia já recebeu a matriz CONIF homologada, e por uma grata surpresa, graças ao 108 



fato de ainda não estarmos com os cursos em regime,  não haverá uma diminuição de 109 

orçamento, inclusive conseguiremos ter um pequeno aumento, pois apesar do bolo ter se 110 

mantido o campus conseguiu aumentar a sua porcentagem de devido a ainda estar ocorrendo 111 

o aumentato de alunos nos cursos.  Tendo esgotada toda a pauta, o presidente, EDGAR 112 

NODA,  deu por encerrada a reunião.E para constar, eu, Caroline Louise Vilhena Francisco 113 

Beraldo, secretariei e lavrei a presente ata que será aprovada na reunião subsequente, 114 

assinada pelos membros. 115 
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