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ATA DA SEXTA REUNIÃO DO CONSELHO DE CÂMPUS DO CÂMPUS 1 

HORTOLÂNDIA DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 2 

TECNOLOGIA DE SÃO PAULO. Aos três dias do mês de novembro do ano de dois mil e 3 

dezesseis, às quinze horas e quarenta e quatro 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 e com o comparecimento dos conselheiros: Juliano Ricelli da 6 

Silva, discente; Gustavo Bartz Guedes, docente; Juliana Fernanda da Silva e Cleber 7 

Fernandes Nogueira, técnicos administrativos; Ausente, sem justificativa: Rovílson Dias da 8 

Silva, docente; Eliane Aparecida Garcia, representante da sociedade civil organizada; 9 

Karine Francisco da Silva, representante dos pais e o discente Douglas de Araújo, 10 

representante dos discentes; Ausente com justificativa: Marisa Gubani Capelassi, onde 11 

esteve representada pela servidora Sandra Emídio de Souza. I -EXPEDIENTE: O 12 

presidente do Conselho, o diretor geral do Câmpus EDGAR NODA iniciou perguntando se 13 

algum dos membros do Conselho discordava da ata da quinta reunião ou se ela poderia ser 14 

aprovada.Os membros decidiram aprová-la por unanimidade. II- ORDEM DO DIA: 1) 15 

Comissão Eleitoral.O presidente do Conselho, o diretor geral EDGAR NODA deu início 16 

aos trabalhos mencionando que o número de Conselheiros está diretamente ligado ao 17 

número de docentes, a idéia era fazer uma nova eleição para os membros que estão 18 

faltantes.Sendo assim os suplentes deverão assumir as vagas que necessitam ser 19 

preenchidas, disponíveis, assim a eleição que será feita ela será não somente para 20 

completar as vagas, como também para fazer os suplentes.Para a formação da Comissão 21 

Eleitoral, os docentes Gustavo Bartz Guedes e Rovilson Dias da Silva se comprometeram a 22 

participar, conforme reunião anterior.Representando o segmento dos técnicos-23 

administrativos, a servidora Adriana de Oliveira Picoli Guedes e Davis Wiliam Graciano 24 

de Toledo.Na representação dos discentes, Juliano Ricceli da Silva e Renata Gomes da 25 

Silva,fechando assim a Comissão Eleitoral Local para as vagas remanescentes do Conselho 26 

de Câmpus.No caso de algum membro da Comissão querer sair, ficam os conselheiros de 27 

câmpus responsáveis em assumir as vagas dos mesmos. 2) Aprovação do Plano de 28 

Desenvolvimento Institucional- PDI. O presidente do Conselho, o diretor geral EDGAR 29 

NODA mencionou o fato de todos terem tido acesso ao PDI, pois foi repassado via e-mail 30 

aos Conselheiros e perguntou se alguém teria alguma consideração a ser feita. O 31 

conselheiro e docente, GUSTAVO BARTZ GUEDES,disse que segundo o e-mail 32 

repassado a Licenciatura teria 9% e não 20%, e o problema que ele vê é como se aprova 33 
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uma coisa que não está de acordo com a legislação.O presidente EDGAR NODA explica 34 

que para completar os 20% será com base na especialização.Quando foi aprovado, o 35 

diretor Edgar mencionou que estes 20% teria que ter sido dado um horizonte, indicando 36 

um caminho para ser atingido.O conselheiro GUSTAVO BARTZ GUEDES disse não estar 37 

entendendo na planilha do PDI  a questão da relação aluno/professor (RAP), de quando se 38 

concretizará o que foi aprovado, pois segundo a portaria 17 do MEC tem-se que está com a 39 

RAP no mês de outubro de 2017,e assim se discutiu os dados enviados de 2 planilhas que 40 

não coincidem.Outra questão levantada pelo docente GUSTAVO BARTZ GUEDES foi os 41 

20% da Licenciatura, onde o presidente do Conselho sugeriu convidar o docente Ricardo 42 

Leite para explanar na próxima reunião sobre este ponto.O conselheiro técnico-43 

administrativo CLÉBER FERNANDES NOGUEIRA, mencionou sobre o estudo da 44 

quantidade de aulas, foi feito sim, talvez não possa ter feito a equalização, mas foi feito 45 

baseado nos PPC’s.O mesmo disse querer apresentar uma proposta do câmpus de  não 46 

oferecer mais os cursos concomitantes, só os subsequentes, já que a oportunidade do curso 47 

integrado é uma realidade hoje no câmpus.Explica também que a necessidade de se ter 48 

matemática e português nos concomitantes hoje, porque tem certos conteúdos que o aluno 49 

ainda não viu no curso regular que ele faz fora do Instituto, então, em tese, se é colocado 50 

um subsequente, o aluno já vai ter tido a carga do ensino médio, então se consegue liberar 51 

os professores destas áreas. O presidente do Conselho, o diretor geral EDGAR NODA 52 

relatou que uma preocupação em relação ao mencionado pelo conselheiro CLEBER 53 

FERNANDES NOGUEIRA, o fato dos alunos do subsequente serem os que mais 54 

demandam atenção em relação as matérias mencionadas. A Conselheira técnico-55 

administrativa, JULIANA FERNANDA DA SILVA, mencionou ser contra a não oferta do 56 

ensino concomitante, pois entende como sendo uma forma de restrição de acesso, um 57 

direito cerceado. O conselheiro CLEBER FERNANDES NOGUEIRA mencionou que há 58 

uma questão legal na LDB, mesmo emendada como ela está, não há previsão de cursos 59 

concomitantes/subsequente, ou seja, ou se oferece um ou outro e não ambos, pois a 60 

proposta pedagógica tem que ser diferente. O diretor geral EDGAR NODA questionou os 61 

conselheiros em relação ao PDI, se seguiria a votação considerando as objeções feita pelo 62 

conselheiro e docente GUSTAVO BARTZ GUEDES ou dar outro encaminhamento, e o 63 

conselheiro CLEBER FERNANDES NOGUEIRA sugeriu convidar o professor Ricardo 64 

Barroso Leite para na próxima reunião do CONCAM, para dar maiores esclarecimentos 65 

aos conselheiros, e que assim votassem sem nenhuma dúvida. A Conselheira técnico-66 

administrativa, JULIANA FERNANDA DA SILVA comentou da sua preocupação das 67 
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questões levantadas pelo conselheiro GUSTAVO BARTZ GUEDES, como a carga horária 68 

docente, a exequibilidade do PDI.A presença do professor Ricardo Leite talvez não 69 

resolveria as questões levantadas.Dever-se-á fazer algumas observações em relação à 70 

última planilha enviada aos conselheiros e aprovar, mas com relação à questão levantada 71 

na reunião anterior, de se constituir uma comissão para avaliar  estudo do impacto e uma 72 

reavaliação para os próximos anos. O presidente do Conselho, o diretor geral EDGAR 73 

NODA propôs aos conselheiros em relação à aprovação do PDI, que fosse retirada da 74 

pauta da presente reunião, e votado na próxima reunião, bem como formalizar o convite ao 75 

professor Ricardo Barroso Leite para comparecer na reunião subsequente e assim finalizar 76 

os pontos controversos.Foi levantada a questão pelo Conselheiro GUSTAVO BARTZ 77 

GUEDES de haver uma relatoria para o PDI, onde houve a votação,e os votos favoráveis 78 

foram dos conselheiros CLEBER FERNANDES NOGUEIRA, JULIANA FERNANDA 79 

DA SILVA, GUSTAVO BARTZ GUEDES E SANDRA EMÍDIO DE SOUZA.Votou 80 

contra o conselheiro representante dos discentes, JULIANO RICCELI DA 81 

SILVA.Realizado o sorteio, o relator será o docente GUSTAVO BARTZ GUEDES, logo 82 

após foi sorteado o nome do relator para o Orçamento 2017, sendo o servidor CLEBER 83 

FERNANDES NOGUEIRA.3) Carta aberta aos administrativos.A Conselheira técnico-84 

administrativa, JULIANA FERNANDA DA SILVA, mencionou que depois da Eleição 85 

para Direção Geral do Câmpus, os técnicos administrativos começaram a se reunir devido 86 

ao burburinho que surgiu em relação à paridade dos votos (1/3), tanto nos corredores 87 

quanto nas redes sociais, e devido a esses acontecimentos, foi escrita uma carta, onde todos 88 

colocaram um pouco do que achavam ( no google docs).A carta foi lida aos conselheiros 89 

pela conselheira JULIANA FERNANDA DA SILVA.Foi levantada a questão pelo 90 

Conselheiro GUSTAVO BARTZ GUEDES, sobre o que poderia ser considerada falta 91 

justificada para o não comparecimento na Reunião do CONCAM, sendo definida pelos 92 

demais conselheiros aquelas consideradas por lei como justificadas.Nada mais havendo, o 93 

presidente, EDGAR NODA, encerrou a reunião; eu, SHEILA CABRAL LEITE, secretariei 94 

e lavrei esta ata que será aprovada na reunião subsequente. 95 

 96 

Edgar Noda  ____________________________________________________ 97 

Gustavo Bartz Guedes      ________________________________________________ 98 

Sandra Emídio de Souza      _______________________________________________ 99 

Juliano Ricceli da Silva    _________________________________________________ 100 



 
 

Página 4 de 4 
 

Cleber Fernandes Nogueira  ________________________________________________ 101 

Juliana Fernanda da Silva_________________________________________________ 102 

 

 

 

 

 

 

 


