
ATA DA VIGÉSIMA QUINTA REUNIÃO DO CONSELHO DE CÂMPUS DO CÂMPUS 1 

HORTOLÂNDIA DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 2 

DE SÃO PAULO. Aos três dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove, às quinze horas e 3 

quinze minutos, reuniram-se os conselheiros, na sala B-201 do Câmpus, sob a presidência do 4 

Diretor Geral, EDGAR NODA, estando presentes os conselheiros: DANNY ANDERSON 5 

MENEZES CUNHA, PAULO CELSO VIEIRA PAINO, GUILHERME RAMALHO ARDUINI 6 

docentes; CLEBER FERNANDES NOGUERIA, RODRIGO ALEXANDER DE ANDRADE 7 

PIERINI, técnico- administrativo; I -EXPEDIENTE: O presidente deu início à reunião com a 8 

discussão e votação da Ata da 24.ª Reunião Ordinária, sendo esta aprovada pela maioria dos 9 

membros, porém com 1 abstenção (Conselheiro Cleber) pois não participou da 24º Reunião.II- 10 

Validação do resultado da eleição do Concam e posse dos novos conselheiros: Antes de passar 11 

a palavra a comissão eleitoral, o presidente mencionou a sugestão do conselheiro CLEBER 12 

FERNANDES sobre elaborar um termo de posse do Concam para os novos conselheiros eleitos 13 

assinarem e se possível um termo de posse retroativo para os antigos membros, outra questão, 14 

levantada pelo conselheiro DANNY ANDERSON, seria a validade e contabilização desse tempo 15 

como membro do Conselho para os processos internos do Instituto. Sobre isso o presidente 16 

infomou que seria necessário um posiciomento formal da Reitoria sobre o assunto, seja alterando o 17 

enunciado dos editais, publicando uma portaria ou delegando essa competência ao Diretor Geral.O 18 

membro da comissão eleitoral, conselheiro CLEBER FERNANDES, inicialmente parabenizou os 19 

canditados eleitos e agradeceu aos conselheiros PAULO CELSO,  DANNY ANDERSON e 20 

JOYCE ROBERTA pela colaboração e também, a todos os outros, na pessoa do conselheiro 21 

RODRIGO ALEXANDER, que contribuíram para o processo eleitoral. Seguiu relatando que não 22 

houve problema durante o processo, parte em razão das candidaturas únicas por segmento e 23 

sugeriu que para as próximas eleições, havendo candidatura única, o código eleitoral deveria 24 

prever a declaração do candito vencedor, dispensando a execução da etapa da votação. Informou 25 

também que todos os atos relacionados às eleições foram publicados no site institucional e não 26 

foram questionados. O conselheiro DANNY ANDERSON, integrante da comissão eleitoral, 27 

reforçou que ocorrera tudo bem com este processo, lamentou contudo a inscrição de poucos 28 

candidatos e o fato de não completar as vagas de suplentes no conselho, pois foram eleitos: um 29 

suplente para o segmento docente, ANDRE CONSTATINO DA SILVA; um suplente para o 30 

discente, GUSTAVO ALEXANDRE CLAUDINO DA SILVA; um titular para o seguimento 31 

técnico administrativo, RODOLFO DOS SANTOS ESTEVES, mas o segmento permanece sem 32 

suplente eleito, assim, caso haja vacância de um titular será feita nova eleição. O presidente do 33 

conselho, EDGAR NODA, agradeceu aos envolvidos no processo de eleição, aos canditados 34 

eleitos e colocou a necessidade de ações imediatas para que o Concam passe a ter em sua 35 

composição os membros representantes da comunidade externa: um aluno egresso ou 36 



representante de pai de aluno; um representante da sociedade civil organizada; e, um representante 37 

do poder público municipal ou estadual.III- Proposta de estudo para regulamentação interna sobre 38 

atribuição docente: o presidente, EDGAR NODA, inicia esclarecendo que o regulamento enviado 39 

aos conselheiros tratava-se de um exemplo e sugeriu que se crie no Câmpus documento similar 40 

referente ao assunto para tentar padronizar, sugeriu também o encaminhamento dessa demanda às 41 

CAADs para que regulamentassem esta e outras questões, marcando uma reunião e criando um 42 

cronograma de trabalho. O conselheiro PAULO CELSO achou pertinente a sugestão dada e 43 

mencionou que, com a utilização do SUAP, o preenchimento dos PITs se tornou mais flexível e 44 

que percebeu como membro da CAAD da Mecânica o surgimento de algumas dúvidas quanto ao 45 

procedimento e por isso já pensou, junto com os demais membros desta CAAD, em conversar com 46 

os docentes para uniformizar os cadastros dos PITs. O conselheiro CLEBER FERNANDES 47 

mencionou alguns pontos que não podem ser esquecidos no processo de formatação do 48 

documento, por exemplo, a participação no NDE e CEIC, acrescentou ainda que mesmo que o 49 

documento faça menção à 109, seria interessante este trazer e acolher as atribuições previstas nela 50 

de forma expressa. O presidente esclareceu que não se pretende criar nova legislação mas sim 51 

regulamentar de modo complementar as situações que a norma traz de forma genérica, 52 

especificando e quantificando essas atribuições já estabelecidas em lei.Após as considerações dos 53 

conselheiros, o presidente então colocou em votação a proposta de estudo para criar uma 54 

regulamentação interna sobre atribuição docente e esta foi aprovada, tendo 5 votos favoráveis e 1 55 

abstenção (Conselheiro Rodolfo, recém empossado).IV-NOVA METODOLOGIA DE 56 

ORÇAMENTO FEDERAL 2020: O presidente, EDGAR NODA, iniciou o assunto informando 57 

que o contingenciamento do orçamento para este ano que inicialmente era por 90 dias, apesar de 58 

terminado o prazo, continua ainda neste mês de abril e não se sabe até quando. O 59 

contingenciamento é de 1/3 e o problema é que os nossos custos fixos são maiores que os 2/3 do 60 

orçamento respassados. Os novos processos de licitações, IRP, SRP estão sendo realizados mas 61 

todos irão para na etapa de homologação ou aquisição, se não vir recursos nada disso será 62 

executado. Daqui a um mês ou dois meses os efeitos do contingenciamento ficarão mais evidentes, 63 

obviamente, do ponto de vista de prioridades, teremos que classificarcustos como água e luz como 64 

essências, depois na sequência definir cortes, as empresas potencialmente poderão pedir para 65 

rescindir os contratos unilateralmente após  meses sem pagamento. Isso não tem relação com a 66 

nova metodologia de planejamento de orçamento federal 2020, onde o governo quer que seja feito 67 

on line os cadastros e por isso os coordenadores foram cadastrados para poder inserir as demandas 68 

no sistema . Significa que em abril teremos que informar o que vamos gastar em 2020, mas não 69 

sabemos, a principio, o quanto o governo será rigoso em relação a esta estimativa inicial. Todos os 70 

coordenadores estão fazendo estimativa pensando em tudo que se vai precisar para o ano seguinte 71 

dentro de nosso orçamento do ano passado com uma margem prevendo a porcentagem de 72 



aquisições que acabam não ocorrendo. Isso não quer dizer que a divisão do orçamento final vai ser 73 

essa, uma vez seguiremos também com o nosso calendário para definição do orçamento de 2020. 74 

Considerando que o governo já indicou que em setembro será possível fazer readequação nessa 75 

dinâmica de agora, essa data bate com o término usual dos nossos trabalhos. O sistema permite 76 

definir prioridade de aquisição em alta, média ou baixa, a idéia é colocar como prioridade alta 77 

aquilo que se precisa, como média algo para trocar com o anterior e aquilo que tradicionalmente 78 

era estimado como extraorçamentário coloca-se como baixa e busca-se emendas parlamentares.O 79 

conselheiro CLEBER FERNANDES informou que o contingenciamento mencionado pelo 80 

presidente afetou bastante a assistência estudantil, foi feito um planejamento para distribuir 185 81 

auxílios e teve-se que reduzir para 125, muitos alunos que precisariam acabaram ficando sem os 82 

auxílios.V-INFORMES GERAIS E ENCAMINHAMENTOS: O presidente, EDGAR NODA, 83 

inicou comunicando que as bolsas de pesquisa, ensino e extensão vão começar em abril e o 84 

Câmpus vai tentar banca-las apesar do contingenciamento.São as únicas exceções do orçamento 85 

previsto esse ano que vão iniciar em abril, mas todo o resto está paralisado.Foi colocado em 86 

discussão a definição das próximas reuniões. Definiu-se que serão intercaladas entre terças-feiras e 87 

quartas-feiras para que os conselheiros possam participar de outras reuniões que ocorrem nos 88 

mesmos dias.Ficou definido que a próxima reunião será numa terça-feira, no dia 30.04.19 às 89 

15h15min.Tendo esgotada toda a pauta, o presidente, EDGAR NODA,  deu por encerrada a 90 

reunião.E para constar, eu, José Valdemir do Nascimento, secretariei e lavrei a presente ata que 91 

será aprovada na reunião subsequente, assinada pelos membros. 92 
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