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

HORTOLÂNDIA DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 2 

TECNOLOGIA DE SÃO PAULO. Aos vinte e dois dias do mês de março do ano de dois 3 

mil e dezoito, às quinze 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: DIVANA APARECIDA DO JOSAPHAT DO ESPÍRITO 6 

SANTO, CAMILA RAMOS ZULIAN, DIOGO DE OLIVEIRA DUTRA, JOYCE 7 

ROBERTA OLIVEIRA DUTRA,discentes; GUSTAVO BARTZ GUEDES, ROVÍLSON 8 

DIAS DA SILVA, DANNY ANDERSON MENEZES CUNHA, GUILHERME 9 

RAMALHO ARDUINI, PAULO CELSO VIEIRA PAINO, docentes; ANA LUIZA 10 

FERREIRA DE PÁDUA BANDEIRA, JULIANA FERNANDA DA SILVA, TAYNÁ 11 

POVIA TAMASHIRO, RODRIGO ALEXANDER DE ANDRADE PIERINI, técnicos- 12 

administrativos; e ausente: ALISSON QUINAIA, (técnico- administrativo). I -13 

EXPEDIENTE: O presidente deu início à reunião, com a discussão e votação da Ata da 14 

16.ª reunião, sendo esta aprovada pelos membros com as alterações propostas,  apondo os 15 

conselheiros sua assinatura. Dando seguimento na reunião o presidente agradece muito a 16 

partição de cada um dos Conselheiros da gestão 2015-2017 no CONCAM e menciona a 17 

necessidade de uma nova comissão eleitoral para eleger um representante técnico-18 

administrativo titular, aproveitando para abertura das vagas ainda disponíveis, que neste 19 

caso serão para todos os suplentes.Em seguida foi dada a palavra para que cada Conselheiro 20 

dissesse sobre a participação nestes dois anos no CONCAM-HTO.O presidente do 21 

CONSELHO, Edgar Noda, então dá posse aos novos Conselheiros e apresenta cada membro 22 

e o segmento que este representa, DANNY ANDERSON MENEZES CUNHA, 23 

GUILHERME RAMALHO ARDUINI e PAULO CELSO VIEIRA PAINO foram eleitos 24 

para representar o segmento docente. TAYNÁ POVIA TAMASHIRO e RODRIGO 25 

ALEXANDER DE ANDRADE PIERINI representarão o segmento dos técnicos-26 

administrativos e CAMILA RAMOS ZULIAN, DIOGO DE OLIVEIRA DUTRA, JOYCE 27 

ROBERTA OLIVEIRA DUTRA representarão os discentes. Logo após o presidente 28 

menciona a necessidade de formar de imediato uma nova Comissão Eleitoral para eleger os 29 

membros faltantes do CONCAM.Os docentes Guilherme Arduini e Danny Anderson 30 

justificam porque não conseguirão partipar desta comissão.A conselheira TAYNÁ POVIA 31 

TAMASHIRO se dipõe a participar e será a presidente da Comissão, representando o 32 

segmento administrativo, onde o conselheiro PAULO CELSO VIEIRA PAINO representará 33 

os docentes e CAMILA RAMOS ZULIAN será representante dos discentes.Após,o 34 

professor ANDRÉ CONSTANTINO DA SILVA foi convidado para falar sobre a 35 

Reformulação do Projeto Pedagógico do Curso Superior em Tecnlogia em Análise e 36 



Desenvolvimento de Sistemas, já que tratava-se de uma das pautas da reunião a aprovação 37 

do projeto.O Professor inicia sua fala explicando o motivo da Reformulação, pois 38 

inicialmente o curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas teria 10% da carga horária 39 

com atividades ministradas à distância.Mencionou que o curso de ADS foi o primeiro curso 40 

de nível superior aberto no Câmpus de Hortolândia e que depois do processo de 41 

reconhecimento do Curso pelo Ministério da Educação (MEC), poder-se-á atender uma 42 

legislação que possibilita que 20% da carga horária do curso possa ser realizada à distância 43 

sendo distribuída entre todas as disciplinas, entretanto depois de algumas conversas com a 44 

Pró-Reitoria de Ensino (PRE) e o Colegiado do Núcleo Docente Estruturante (NDE), 45 

chegou-se a conclusão que o melhor seria 10% da carga horária em todas as disciplinas e 46 

assim analisar como será o resultado desta proposta antes de uma investida maior que seria 47 

20%.Porém a PRE solicitou algumas modificações no projeto de curso, dentre eles a 48 

descrição de como serão desenvolvidas estas atividades, qual o ambiente do suporte, como 49 

será escolhida a linguagem.Tendo visto estas mudanças não só na carga horária, mas 50 

também na metodologia de ensino e de avaliação, então a PRE compreendeu que na semana 51 

passada que não se tratava de uma atualização de PPC, mas sim de uma Reformulação, 52 

tendo desta forma um trâmite um pouco diferente, havendo também a necessidade de 53 

aprovação pelo CONSELHO DE CÂMPUS (CONCAM).O Presidente Do Conselho, 54 

EDGAR NODA, encaminha para aprovação dos novos conselheiros a Reformulação do PPC 55 

do ADS, sendo aprovado por unanimidade.II INFORMES GERAIS – O presidente, 56 

EDGAR NODA, falou aos presentes sobre a possível divisão do Intituto Federal em 3, e que 57 

o nosso câmpus ficaria vinculado ao IF Paulista, segundo a proposta realizada pela Reitoria, 58 

detalhando aos alunos para que assim entendenssem melhor o que estava acontecendo.Disse 59 

que no final de 2015 quando a ex-presidente Dilma Roussef estava saindo, a Reitoria 60 

encaminhou a proposta de divisão do Instituto Federal em 4, pois a grande questão é de que 61 

o Instituto Federal de São Paulo é o maior do país, e isso implica que temos uma só reitoria 62 

gerindo dezenas de câmpus, chegando hoje a quase 40. Exemplificou o caso do 63 

IFSULDEMINAS que tem uma Reitoria e 5 câmpus ligados a ela.A questão administrativa e 64 

de distribuição de recursos está diretamente relacionado à quantidade de câmpus que estão 65 

ligados à Reitoria.O pedido na época foi negado e posto de lado, pois isso traria mais custos 66 

ao governo que tenta reduzir gastos.Porém neste ano aparece uma vontade política, e 67 

ascende a história das divisões e São Paulo é colocado novamente em discussão para que 68 

haja esta divisão e frisou que a cada dia que passa vão chegando mais notícias novas.A 69 

servidora JULIANA FERNANDA DA SLVA lê uma nota de esclarecimento sobre o 70 

ocorrido entre ela e o docente Naur João Janzantti Júnior após um debate entre os candidatos 71 

à Direção Geral do Câmpus Hortolândia (documento em anexo). Tendo esgotada toda a 72 



pauta o presidente ,EDGAR NODA,  deu por encerrada a reunião.E para constar, eu, 73 

Caroline Louise Vilhena Francisco Beraldo, secretariei e lavrei a presente ata que será 74 

aprovada na reunião subsequente, assinada pelos membros presentes e publicada no site 75 

institucional. 76 
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