
ATA DA NONA REUNIÃO DO CONSELHO DE CÂMPUS DO CÂMPUS 1 

HORTOLÂNDIA DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 2 

TECNOLOGIA DE SÃO PAULO. Aos desseseis dias do mês de feveriro do ano de dois 3 

mil e dezessete, às quinze horas e cinquenta minutos, reuniram-se os conselheiros do 4 

Conselho de Câmpus, no auditório do Câmpus, sob a presidência do Diretor Geral, o 5 

professor EDGAR NODA, conselheiros presentes: JULIANO RICELLI DA SILVA e 6 

DIVANA APARECIDA DO JOSAPHAT DO ESPÍRITO, discentes; GUSTAVO 7 

BARTZ GUEDES, ROVÍLSON DIAS DA SILVA, e MAURO SALA, docentes; ANA 8 

LUIZA FERREIRA DE PÁDUA BANDEIRA, técnicos administrativos; LUIS LEITE 9 

DE CAMARGO, representante da Sociedade Civil. Ausente no início da reunião 10 

JULIANA FERNANDA DA SILVA,  justificou, chegando à reunião mais ao final, mas 11 

tendo direito a voto. CLEBER FERNANDES NOGUEIRA , justificou, KARINE 12 

FRANCISCO DA SILVA não  justificou, SANDRA EMIDIO, não  justificou e  13 

MARISA GUBANI CAPELASSI não  justificou . I -EXPEDIENTE: O presidente deu 14 

início à reunião, com a discussão e votação da supreção de trecho em ata de fala 15 

considerada  inaquada mencionda na 7.ª reunião, assim o presidente encaminhou 16 

primeiramente a votação da supreção do trecho da ata da 7ª reunião tendo quatro votos a 17 

favor da supressão, um voto contra e duas abstenções, vencendo a proposta de supressão 18 

do trecho. Logo após o presidente encaminhou a votação da ata da 7ª Reunião que foi 19 

aprovada por maioria simples. E em sequência encaminhou a votação da Ata da 8.ª 20 

reunião sendo a mesmo aprovada pelos membros por unanimidade. Dando seguimento a 21 

pauta o presidente passou ao item: Como seriam feitas as  elaborações da atas do 22 

CONCAM. Em preliminares a conselheira Ana que sugeriu o item de pauta, ponderou 23 

que a ata do conselho deveria focar assunto e nos votos e nem tanto nas falas, tendo uma 24 

ata mais sintética e direta. Em seguida em ponderações o presidente sugeriu que as 25 

próximas atas sejam formuladas de forma mais sintética e apresentadas para os membros 26 

do conselho para análise e havento necessidade de eventual adequação as mesmas 27 

poderiam ser realizadas, ainda no processo de elaboração. Também teceu ponderações 28 

neste mesmo diapasão o conselheiro Mauro. Após as ponderações dos membros o 29 

presidente encaminhou a votação como proposta quen seria favorável que a elaboração 30 

das atas seja de feita de forma mais objetiva, concisa e sintética, sendo a proposta 31 

aprovada pela maioria dos membros. Passou em seguida ao próximo item da pauta 32 

eleições dos membros remanescentes do CONCAM, neste momento o conselheiro 33 

Gustavo informou ao presidente  o item da pauta em sequência seria apreciação de 34 

resposta do PDI, sendo retificado pelo presidente que sugeriu a inversão dos itens da 35 

pauta para discutir primeiro a questão dos membros do CONCAM e após o PDI, não 36 



havendo objeção do membros. Assim o presidente informou que o conselho está com 37 

uma vaga no segmento discente titular, e três vagas de suplentes no mesmo segmento, 38 

ainda que falta no segmento docente três suplentes e falta o representante do segmento 39 

alunos ou pais, bem como um suplente no segmento técnico administrativo e que 40 

possivelmente a ausência de membro da Secretaria Municipal pode ser reflexo da troca de 41 

governo, e que provavelmente esta não esteja mais na Secretaria Municipal, logo, seria 42 

necessário oficiar a municipalidade para indicação de nvo membro, para este segmento. 43 

Ressaltou que também o Sr. Luis passou a ter um cargo na secretaria de segurança o que 44 

poderia desconfigura-lo como membro da sociedade civil. O presidente informou que no 45 

caso dos discentes e Tecnicos Adminitrativos como feito anteriormente, seria o caso de 46 

realização de eleição para composição, para isso o conselho deve chamar eleições, para 47 

preencher as vagas de eventual titular e dos suplentes. Em seguida o presidente abriu 48 

sugestão de prazo para viabilizar o pleito, sendo sugerido pelo presidente a instalação de 49 

comissão, ponderando que em situações anteriores os próprios membros do CONCAM, 50 

na ausência de membros da comunidade assuimiriam esta tarefa, de compor a referida 51 

comissão, para tanto trabalharia em duas vertentes primeiro abrir à comunidade e após 52 

suprir eventuais ausências ou não preenchimento pelos membros. Em comentário do 53 

conselheiro Gustavo o mesmo manifestou-se favorável, no entanto solicitou sua não 54 

participação na comissão desta vez, justificando que já participou da anterior, assim não 55 

ficaria repetitivo oportunizando a participação de outros membros. Assim o presidente 56 

sugeriu encaminhar desta forma, que as vagas para comissão que não forem preenchidas 57 

pela comunidade, seriam feitas pelos membros sendo indicados voluntariamente os 58 

discentes Divana e Juliano, os docentes Mauro e Rovilson e os técnicos administrativos 59 

Ana e Juliana. Sendo que a escolha do presidente seria feita em reunião após formação da 60 

comissão. Dando prosseguimento o presidente abriu para sugestão de prazo de abertura, 61 

sendo escolhido o prazo até 03/03/2017, para inscrição de mebros externos e após uma 62 

semana a primeira reunião da comissão.  Em relação ao preenchimento da vaga de 63 

membro externo o presidente indicou entrar em contato coma  Secretaria Municipal para 64 

verificar interesse de indicação de membro, caso não haja seria verificado outras 65 

possibilidades. Também foi estabelecido que a abertura de prazo para composição do 66 

segmento ex-alunos ou pais seria os mesmos do mencionado acima e para os membros 67 

externos o prazo seria até o prazo das eleições dos mebros internos. O presidente 68 

informou que não só do conselheirto Luis, iria verificar se haveria necessidade de 69 

substituição.  Ainda ponderou o presidente que em situações anteriores houve pedido para 70 

que as pessoas divulgassem, além da divulgação no site no qual também foi 71 

disponibilizada a inscrição, logo poderia seguir-se os mesmos parâmetros, observando o 72 



regulamento. Em adendo o consehiero Mauro sugeriu que os E-mails do CONCAM 73 

enviados aos conselheiros fossem iniciados pelo termo CONCAM depois o assunto para 74 

facilitar a visualização e localização. Dando sequencia o presidente passou a apreciação 75 

da resposta ao PDI, informando que como lido pelo membros, em seu conteúdo a 76 

comissão se exime de qualquer responsabilidade em relação ao PDI do câmpus e passa 77 

toda autonomia e responsabilidade ao CONCAM e que não vai vir mais nada desta além 78 

da presente resposta. Logo o presidente abriu aos membros para manifestações, sendo 79 

aludido pelo conselheiro Gustavo que o PDI já foi assunto de pauta três vezes e que ainda 80 

em reunião com professores é uma questão que empacta muito e há muitas dúvidas entres 81 

estes, sugerindo que alguma coisa tem que ser feita. A conselheira Ana também se 82 

manifestou neste diapasão.Ainda o Conselhiero Gustavo ponderou que a questão de 83 

cumprir o PDI tem como entrave legal a norma interna do instituto que é a 109, e uma 84 

outra que tratou da implementação da 20 horas aos professores. O presidente questionou 85 

os membros como se procederia acatando o posicionamento do conselheiro Gustavo de 86 

colocar o PDI em votação, se agora ou não. O conselheiro Gustavo indagou que há dois 87 

formatos de proposta de planilhas de PDI, entendendo que a votação deveria ser por uma 88 

delas. O conselheiro Mauro fez podenrações que o PDI vigente  e a proposta aprovada em 89 

Assembléia possuem deficiências. O conselheiro Gustavo esclareceu que haveria três 90 

opções de PDI, o antigo que está vigente, com problemas dos 10% do PROEJA, o que foi 91 

aprovado em assembleias que não cupre os 20% de licenciatura e o terceiro que tem 92 

como problema em relação às cento e sessenta vagas para mestrado. Concluiu que 93 

dependedo do que fora aprovado pode haver cobrança. Após as considerações dos 94 

membros o presidente sugeriu levar a votação, elencando como primeira opção quem 95 

vota pela reprovação das novas propostas de PDI, havendo quatro votos favoráveis e 96 

reprovação e quatro votos contra, dando o voto de minerva ao presidente que decidiu pela 97 

não reprovação, sendo encaminhado após a votação por uma das propsoatda novas de 98 

PDI, sendo o PDI da proposta aprovada em assembléa o primeiro e o PDI que elenca as 99 

160 vagas para mestrado o segundo. Sendo realizada a votação foram favoráveis ao PDI 100 

da primeira proposta seis membros, um membro contra e duas abstenções. Após a 101 

votação houve abertura para declaração de voto da conselheira Juliana, que ponderou pela 102 

necessidade de substituição do PDI em vigência.  Após esgotar a pauta o presidente 103 

EDGAR NODA  deu por encerrada a reunião, definindo com os membros, como data da 104 

próxima reunião o dia trinta de março de dois mil e dezessete (30/03/2017). Eu, 105 

CAROLINE LOUISE VILHENA FRANSCIO BERALDO, secretariei e lavrei esta ata 106 

que será aprovada na reunião subsequente. 107 
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N. MEMBROS/SEGMENTOS ASSINATURA Obs. 

1 CLEBER FERNANDES NOGUEIRA 

Titular 

Tec. Administrativo 

  

2 EDGAR NODA 

Presidente 

Diretor Campus 

  

3 LUIS LEITE DE CAMARGO 

 

 

  

4 GUSTAVO BARTZ GUEDES 

 

 

  

5 JULIANA FERNANDA DA SILVA 

 

 

  

6 JULIANO RICCELI DA SILVA 
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11  
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