
ATA DA VIGÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO DO CONSELHO DE CÂMPUS DO CÂMPUS 1 

HORTOLÂNDIA DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 2 

DE SÃO PAULO. Aos doze dias do mês de Dezembro do ano de dois mil e dezoito, às quatorze 3 

horas e dez minutos, reuniram-se os conselheiros, no auditório do Câmpus, sob a presidência do 4 

Diretor Geral, EDGAR NODA, estando presentes os conselheiros: CAMILA RAMOS ZULIAN, 5 

DIOGO DE OLIVEIRA DUTRA, JOYCE ROBERTA OLIVEIRA DUTRA,discentes; DANNY 6 

ANDERSON MENEZES CUNHA, PAULO CELSO VIEIRA PAINO, docentes; CLEBER 7 

FERNANDES NOGUEIRA, técnico- administrativo; I -EXPEDIENTE: O presidente deu início 8 

à reunião, com a discussão e votação da Ata da 22.ª Reunião Ordinária, sendo esta aprovada pelos 9 

membros por unanimidade. II- CALENDÁRIO ESCOLAR 2019- O presidente, EDGAR NODA 10 

questiona os conselheiros se há alguma consideração a ser feita em relação ao calendário 2019, e o 11 

Conselheiro CLEBER FERNANDES NOGUEIRA questiona sobre a necessidade de se ter um relator para 12 

esta matéria e o presidente esclarece que neste caso não foi necessário haver relatoria, mas que nada impede 13 

de que se os conselheiros decidissem pela necessidade de uma, que poderia muito bem acontecer, porém 14 

chegou-se à conclusão de que não seria necessário, e assim foi aprovado o calendário 2019, porém o 15 

conselheiro CLEBER se absteve em relação à votação, bem como o conselheiro PAULO PAINO, que 16 

questionou a volta das atividades docentes na sexta-feira, segundo o proposto no calendário. A conselheira 17 

CAMILA menciona em acrescentar ao calendário o festival cultural que aconteceria no mês de agosto e 18 

também sobre a realização da festa junina, pois não gostariam de realizar tal evento no ano que vem. A 19 

conselheira JOYCE diz que os alunos gostariam de substituir a festa junina por uma festa tropical. III- 20 

ELEIÇÕES PARA AS VAGAS REMANESCENTES DO CONCAM: O presidente do CONSELHO, 21 

Edgar Noda, esclarece que gostaria que acontecesse ainda este ano uma reunião entre os membros da 22 

comissão para que fossem definidas as datas para o processo eleitoral a ser realizado no ano que vem, e assim 23 

concretizar um plano de trabalho. IV-INFORMES:  Definição da data e horários da próxima reunião 24 

(definida em 20.02.19 às 14hs). Tendo esgotada toda a pauta, o presidente, EDGAR NODA,  deu 25 

por encerrada a reunião.E para constar, eu, Caroline Louise Vilhena Francisco Beraldo, secretariei 26 

e lavrei a presente ata que será aprovada na reunião subsequente, assinada pelos membros. 27 
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