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

HORTOLÂNDIA DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 2 

TECNOLOGIA DE SÃO PAULO. Aos treze dias do mês de Junho do ano de dois mil e 3 

dezoito, às quatorze horas e dez 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; TAYNÁ POVIA TAMASHIRO, RODRIGO ALEXANDER DE 9 

ANDRADE PIERINI, técnicos- administrativos; I -EXPEDIENTE: O presidente deu início 10 

à reunião, com a discussão e votação da Ata da 18.ª reunião, sendo esta aprovada pelos 11 

membros por unanimidade,  apondo os conselheiros sua assinatura. . II- POSSE DA NOVA 12 

MEMBRA ELEITA PARA O CONCAM- O presidente fez uma inversão de pauta onde dá 13 

posse à nova membra eleita para o conselho de Câmpus, Cássia Moretti, e menciona não ter 14 

havido candidatos para suplentes dos segmentos dos docentes e discentes II- 15 

EXPLANAÇÃO DO ORÇAMENTO 2018 PELO DIRETOR ADJUNTO 16 

ADMINISTRATIVO- O Diretor Adjunto iniciou dizendo como é definido o orçamento, que 17 

é por meio de uma Matriz criada através do CONIF (Conselho Nacional do Institutos Federais) 18 

onde alguns aspectos são levados em consideração alguns aspectos como cursos, a quantidade 19 

de alunos.A SETEC, instituição que cuida dos Institutos Federais dentro do MEC, estipula um 20 

piso, valor mínimo considerado para que os Câmpus do nosso padrão funcione, pois o 21 

considera-se que o Câmpus Hortolândia é um Câmpus em pré-expansão (são so câmpus com 22 

mais de 5 anos de existência).O presidente, Edgar Noda, menciona que a quantidade de alunos 23 

que se faz para o orçamento principal, é que de acordo com determinado tipo de aluno, seja 24 

do comcomitante , integrado ou superior, o cálculo é diferente. Já para assistência o cálculo é 25 

de 1 para 1. Link https://prezi.com/view/ExDdc9zcYHSyEEEoWrzt/ e documentos em 26 

anexos.III- PROCEDIMENTOS EM JOGOS DA COPA (exceção de pauta):. O 27 

presidente, EDGAR NODA, menciona sobre a portaria do MPOG (Ministério do 28 

Planejamento, Orçamento e Gestão) que estabelece, em caráter excepcional, que nos dias de 29 

jogos da Seleção Brasileira de Futebol na Copa do Mundo FIFA 2018, o expediente dos órgãos 30 

e entidades da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional dar-se-á da 31 

seguinte forma:  nos dias em que os jogos se realizarem pela manhã, o expediente terá início 32 

a partir das 14h00 (horário de Brasília); e nos dias em que os jogos se realizarem à tarde, o 33 

expediente se encerrará às 13h00 (horário de Brasília). As horas não trabalhadas serão objeto 34 

de compensação até o dia 31 de outubro de 2018. E caberá aos dirigentes dos órgãos e 35 

entidades, nas respectivas áreas de competência, assegurar que os agentes públicos observem 36 

https://prezi.com/view/ExDdc9zcYHSyEEEoWrzt/


os turnos de funcionamento dos órgãos ou entidades, bem como a integral preservação e 37 

funcionamento dos serviços considerados essenciais.Assim, foi passado pelo Reitoria que os 38 

dirigentes terão autonomia para definir como funcionará o horário de funcionamento do 39 

câmpus, ficando definido após consulta realizada que haverá expediente normal e terá um 40 

telão disponível a todos para assistirem aos jogos, e nesta linha será então o comunicado a ser 41 

emitido pela Direção Geral do Câmpus.IV-INFORMES: Em relação a quadra, dada a 42 

restrição orçamentária, ela tinha saído sem o cercamento, sem iluminação externa, sem a 43 

possibilidade de fazer uma área gramada que o professor Henrique havia pedido e a quadra 44 

em si não seria fechada completamente, e em conversa com a Reitoria sobre os pontos 45 

mencionados, foi conseguido que seja realizado tudo, porém isso irá atrasar de 1 a 2 meses a 46 

entrega da quadra. Tendo esgotada toda a pauta, o presidente, EDGAR NODA,  deu por 47 

encerrada a reunião.E para constar, eu, Caroline Louise Vilhena Francisco Beraldo, secretariei 48 

e lavrei a presente ata que será aprovada na reunião subsequente, assinada pelos membros. 49 
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