
ATA DA DÉCIMA QUARTA REUNIÃO DO CONSELHO DE CÂMPUS DO 1 

CÂMPUS HORTOLÂNDIA DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA 2 

E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO. Aos vinte e  um dias do mês de setembro 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, ANA LUIZA FERREIRA DE PÁDUA BANDEIRA, 9 

técnicos- administrativos, NÉIA MUNIZ LEITE representante poder público, 10 

participaram da reunião como convidados os Professores Renato R Silva, Luis Antonio 11 

Reis, Isaias Mendes de Oliveira, Keth Rousberg M Matos, Davina Matos I -12 

EXPEDIENTE: O presidente deu início à reunião, com a discussão e votação da Ata da 13 

13.ª reunião sendo esta aprovada pelos membros com as alterações propostas,  apondo os 14 

conselheiros sua assinatura na mesma. Dando seguimento à pauta o presidente, iniciou a 15 

discussão do primeiro item Retificação Calendário 2017, o presidente fez breve 16 

exposição e abertura sobre a retificação do calendário feito pela DAE e após questionou 17 

se os conselheiros se analisaram e eventual manifestaçãosobre sobre algum problema 18 

constatado. O conselheiro Gustavo questionaou sobre aultima paralização. O presidente 19 

abriu a palavra para a Diretora Ajunta Educacional Prfa. Danina, que esclareceu que não 20 

colocou no calendário esta reposição mas, que deixou aberto o dia 18/11/17, ficando um 21 

sábado a mais caso haja necessidade de reposição. Continuou informando da necessidade 22 

de fazer uma retificação pontual no proposta apresentada a pedido da Coordeanção 23 

Cursos Mecanica para que seja considerado a turma de Mecanica como do módulo 1 para 24 

o conselhor em virtude de defasagem de uma semana para esta turma no calendário. A 25 

conselheira Juliana citou a existência de três turmas e para acrescentar mais uma seria 26 

ideal consultar a CSP no sentido de organizar. A diretora Davina informou que a 27 

demanda chegou neste momento e so pode repassar agora. O presidente ponderou não ter 28 

problema colocar em votação por ser necessário fechar a data do calendário, sendo 29 

aprovado a retirficação como um todo do calendário por unanimidade. Após o presidente 30 

passou ao próximo item da pauta exposição sobre retenções nos cursos integrados, 31 

solicitando ao conselheiro Gustavo manifestação sobre o assunto para abrir o tema aos 32 

coordenadores de cursos. O conselheiro Gustavo informou que gostaria de saber os 33 

números, a situação numericamente falando dos integrados, tendo em vista ter ouvido 34 

falar sobre o percentual de reprovação de 90% em um dos cursos. O presidente conduziu 35 

dando a palavra ao professor Isaias que por sua vez repassou par incio pelo professor 36 



Renato coordenador do curso mecânica, que informou em linhas gerais que a 37 

coordenação tem feito estudos e levantamento dos alunos com potencial de reprovação e 38 

verificou-se que muitos alunos vem de uma situação diferente da encontrada no câmpus, 39 

ponderou a necessidade de recuperação desses alunos e da necessidade de a curto e médio 40 

prazo em seu ingresso no instituto atentar-se para adequar sal preparação para que chegue 41 

ao nível padrão de ensino do instituto. Ponderou ainda que a ideia de reprovação alta é 42 

similar aos cursos concomitantes coma diferença de que no integrado o aluno permance 43 

no cãmpus e nos demais há a evasão. Informu que há problemas na mecânica sobretudo 44 

problemas de indiciplina dos alunos, e que se fosse pegar em números hoje cruamente os 45 

números estariam em torno de  que 80% dos alunos, tomadas apenas as notas do primeiro 46 

e segundo bimestre, iriam para conselho, mas enfatizou a possibilidade de recuperação 47 

dos alunos, por meio de mecanismos de recuperação. Ressaltou por fim que dentro da 48 

pesquisa percebe-se que a maioria dos professores nossos vem de academia este fator é 49 

importante pois esperam do aluno um rendimento de Universisdade o que né fora da 50 

realidade para situação dos cursos técnicos e de oude vieram e não éisso pois não 51 

conseguiriam. Após o professor Isaias informou para o curso de  informática antes 52 

podereraria duas coisas; tratar o problema como instituição como cãmpus, estranhando 53 

ser chamamos apenas os cursos integrados, sendo que tanto o intergado como o 54 

comumitante tem reprovação sendo que este ultimotem o peso da evasão. Resasltou o 55 

avanvando nas metas do cursos e que o câmpus esta no processo de aprendizagem sendo 56 

que os cursos devem ser vistos e tratados como um todo no campus. Com relação as 57 

ações feitas há um concesso da recuperação pararlela e que os números que se tem é do 58 

segundo bimestre sendo que etses podem melhorar significativamente no terceiro 59 

bimestre. Pontuou a dificuldade de espaço para realização da recuperação paralela, 60 

propondo no curso de informática a disponibilidade de um plano de estudo para os alunos 61 

elaborados com ajuda dos professores em conformidade com as condições de realizações 62 

dos alunos. Informou ainda que o trablaho esta sendo feito devendo a ações serem 63 

direcionada como Câmpus. Após o professor Luis coordenador do intregrado em 64 

automação informou que o curso possui um trablaho de recuperação paralela e que há 65 

caso de evasão por necessidade de alunos que precisar trabalhar, caso de alunos que estão 66 

mais por causa da bolsa, e que há casos de alunos cosntarriados ficando apenas pela 67 

vontade dos pais, e que alguns não sabem a real importância do curso o que esta 68 

formação vai trazer para carreira dele. Após pedndo a palavra a Diretora Davina 69 

informou que os coordenadores assumiram o desafio e iniciaram este trabalho como novo 70 

nas coordenações. Ressaltou a realização da reunião dos integrados e que na ultima foi 71 

abosrdado o processo de avaliação enfatizando a questão da recuperação., sendo que este 72 



material esta sendo organizado. Após o presidente abril a palavras aos cnselhieros para 73 

declarações. O conselheiro Gustavo frisou que a proposta visava apenas esclarecer sobre 74 

eventual reprovação ao patamar de 90% nos intergados e que não ouviu falar de outros 75 

cursos tendo interesse de ter um panorama da situação. O presidente ressaltou que a 76 

evasão é um problema geral nos IFEs e que o desafio é receber este perfil de aluno, 77 

acolher e atende-los procurando os meios para suprir as dificuldades. A conselheira 78 

Fernanda ressaltou as ações do sociopedagógico na questão da recuperação e as nuance 79 

da situação dos alunos discordando que os alunos permanencem na instituição pela bolsa, 80 

explicando que as vezes os gastos dos alunos é superior a bolsa e que esta é uma situação 81 

que não faz com o aluno permanecça mas o contrario. Ressaltou ainda que verificou este 82 

percetual  e que é possível a recuperação. O conselheiro Mauro manifestou-se sobre a 83 

questão estrutural e carga horária sobre a evasão, citou os esforços dos coordenadores e 84 

do sociopedagogico. O Conselheiro Rovilson enfatizou os esforços das areas e a questão 85 

de adequação das cargas horárias. Esgotado o item anterior,  o presidente passou para o 86 

próximo item da pauta  Análise do PPC curso Engenharia Automação ressaltando que o 87 

envio do arquivo aos conselheiro ocorreu muito próximo a data da reunião sugerindo 88 

votação para postergar a discussão para viabilizar a analise do documento pelos 89 

conselheiros. Antes da votação foi aberto a palavra ao professor Keth que informou que o 90 

NDE programou-se para oferatr o curso a partir do segundo semestre de 2018, mas que 91 

não vincula obrigação do câmpus tendo em vista eventual necessidade de infraestrutura. 92 

Informou com relação a demanda de professores nas consições atuais haverias 93 

necessidade de alguns professores em alguma áreas e nas áreas técnicas o campus já supri 94 

a demanda. O presidente esclareceu que com as novas nomeações possíveis com aval da 95 

reitoria caso se confirmem todoas já atenderia a demanda do curso, todavia a prioridade é 96 

atender aos integrados quanto as nomeações em iminencia. Após o professor Keth que 97 

quanto a infraestrutura em termos de laborat´roio não há o adequado atendimento para o 98 

cursos técnico fazendo-se necessário esta adequação para atender tanto este como a 99 

engenharia, sendo um problema a ser trabalhado no câmpus.Por fim informou sobre o 100 

trabalho da NDE na elaboração do documento com objetivo de ter o documento aprovado 101 

no consup par implementação em tempo oportuno do curso. Após o presidente efetuou a 102 

votação sendo aprovado pela maioria dos conselheiros postergar a apresentação do PPC 103 

do Curso pelo Professor Keth, para que os conselheiro possam anlisar melhor o conteúdo,  104 

e após o presidente encaminhou votação sobre a necesiade de ter um relator sendo 105 

reprovado pelo membro com votos a favor Julaina e Gustavo, votos contra Rovilson, 106 

Mauro Alisson, Neias, e abstenções Dinvana e Ana. Concluido este item o preisdnete 107 

passou ao item  informes, informando que o processo seletivo indicado pela reitoria será 108 



por meio de análise de histórico escolar. Informou ainda sobre a concretização da 109 

licitação da quadra. A conselheira Juliana inforou sobre a consulta da CLN sobre 110 

afastamento. Por fim, o presidente passou a definição da data da próxima reunião do 111 

CONCAM ficando definido o dia 26/10/2017 no mesmo local e horário sendo aprovado 112 

pelos conselheiros. Tendo esgotada toda a pauta o presidente EDGAR NODA  deu por 113 

encerrada a reunião. O inteiro teor da reunião foi gravado. E para constar, eu, 114 

CAROLINE LOUISE VILHENA FRANSCIO BERALDO, secretariei e lavrei a presente 115 

ata que será aprovada na reunião subsequente e assinda pelo membros presentes e 116 

publicada no site institucional. 117 
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