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

HORTOLÂNDIA DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 2 

DE SÃO PAULO. Aos trinta dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove, às quinze horas e 3 

quinze minutos, reuniram-se os conselheiros, na sala A 203 do Câmpus, sob a presidência do Diretor 4 

Geral, EDGAR NODA, estando presentes os conselheiros: DANNY ANDERSON MENEZES 5 

CUNHA, PAULO CELSO VIEIRA PAINO, GUILHERME RAMALHO ARDUINI docentes; 6 

CLEBER FERNANDES NOGUERIA, RODRIGO ALEXANDER DE ANDRADE PIERINI, 7 

RODOLFO DOS SANTOS ESTEVES, técnicos- administrativos; DIOGO DE OLIVEIRA 8 

DUTRA, JOYCE ROBERTA OLIVEIRA DUTRA e GUSTAVO ALEXANDRE CLAUDINO DA 9 

SILVA (suplente),discentes; I -EXPEDIENTE: O presidente deu início à reunião com a discussão 10 

e votação da Ata da 25.ª Reunião Ordinária, sendo esta aprovada pela maioria dos membros, porém 11 

com 2 abstenções dos conselheiros DIOGO E JOYCE.II- ORÇAMENTO ACORDADO COM 12 

AS COORDENAÇÕES APÓS O CONTIGENCIAMENTO: o presidente mencionou que 13 

colocou este assunto como pauta, porém não encaminhou nenhum material para os conselheiros por 14 

um motivo muito simples, no planejamento inicial, era para a Reitoria já ter manifestado se o câmpus 15 

ia ter autonomia para escolher a questão dos 80% da assistência estudantil ou não, se vai ser 16 

definitivo essa porcentagem se iria ser maior ou menor e apesar do que o  conselheiro CLEBER 17 

NOGUEIRA disse dentro de uma reunião que fizeram, que o Silmário e o José Roberto já 18 

sinalizaram que isso iria ser de autonomia do Câmpus, porém não se teve isso oficialmente do Reitor 19 

Eduardo Modena.Inclusive se está esperando a próxima reunião do COLDIR/REDIR, porque nesta 20 

reunião eles mostrarão como a Reitoria visualizou os números e repassarão aos diretores. Então a 21 

questão do orçamento e das planilhas ficarão para a próxima reunião ordinária do Conselho de 22 

Câmpus.Diante de tudo isso, a questão positiva é de que dará para repassar para todas as áeras qual 23 

será o montante para que estas se manifestem em relação à divisão do orçamento que existe.Para se 24 

ter uma idéia como havia sido acordado com os conselheiros, partiu-se da orientação da Reitoria em 25 

relação aos 20%. Foi feito um primeiro estudo a respeito de como seria essa divisão.Se por acaso 26 

fosse mantido 100% das bolsas para assistência e o que sobrasse, fosse tirado do Câmpus, e assim 27 

as contas não fecham, e provavelmente dois contratos teriam que ser descontinuados. Além de não 28 

conseguir comprar o material básico, com 80% a gente até conseguiria, mas criaria um empecilho 29 

porque as áreas fizeram a redução para o mínimo necessário em termos de necessidade 30 

básica.Inclusive se os conselheiros quiserem que os coordenadores venham explicar os números em 31 

uma das reuniões seria muito interessante. O bibliotecário Élcio disse que para o reconhecimento 32 

da matemática valor passado inicialmente de R$27.000,00 para a compra de livros não é suficiente 33 

porque isso só supre uma parte do necessário.No planejamento que tinha sido feito ele disse que 34 

pretenderia comprar uma parte agora e a outra parte no próximo ano considerando que desse tempo 35 

para o reconhecimento do curso.Porém o Presidente Edgar Noda mencionou que poderia ghaver 36 



problemas com essa estratégia, o NDE da matemática deve estar entrando com pedido de 37 

reconhecimento agora no segundo semestre, a partir deste momento o pessoal do INEP pode vir a 38 

qualquer momento; considerando os prazos para aquisição e planejamento incerto para o ano que 39 

vem, os livros podem não chegar a tempo. Historicamente entre o iniciodo  ano, quando o recurso 40 

é liberado, realizar a licitação e efetivamente ter os itens entregues, a melhor previsão é para o 41 

segundo semestre.O estudo que se conseguiu fazer foi de que da ideia inicial dos 80% na assistência 42 

estudantil e para realizar o mínimo pedido pelos cursos,  o valor deveria ser revisto para 43 

aproximadamente 75% do orçamento original.Foi dado a palavra Conselheiro Cléber que disse que 44 

enquanto Conselheiro ele Gostaria que todos os setores avançassem enquanto Campos, mas entende 45 

que sem recurso é muito difícil. Disse que gostaria que a matemática tivesse uma boa avaliação 46 

porém os livros eles são um dos indicadores, e que isto não vai definir a nota da matemática, e que 47 

então olhando para situação dos estudantes ele vê uma necessidade de haver recurso para assistência 48 

estudantil neste momento. O conselheiro GUILHERME ARDUINI levanta o questionamento se o 49 

pessoal da Matemática têm consciência do dilema de ou se paga a bolsa ou compra livro, e o 50 

presidente EDGAR NODA, disse que o Fabiano sabe e que ele disse que segundo o INEP, os livros 51 

seriam essenciais para o reconhecimento do curso. Inclusive quando foi feita a reunião entre os 52 

coordenadores o maior orçamento foi o da matemática por conta dos livros.Outra parte do 53 

orçamento é para comprar toner, material e outras coisas do tipo.O presidente, EDGAR NODA, 54 

menciona também que uma parte do orçamento é para fazer conserto da caixa d'água.Que foi 55 

consersado com a Reitoria e eles disseram que de certa forma estamos reclamando uma vez que tem 56 

câmpus em situações bem piores, o presidente entretanto cita que  situação está nesses patamares 57 

devido as ações desde 2015, o câmpus tem feito os reajustes dos custos dos contratos continuados e 58 

se considerarmos o tamanho do câmpus e número de alunos,  temos contratos  bem enxutos quando 59 

comparado com toda a rede.Então já chegamos ao limite de gasto com esses custos fixos.Existem  60 

outros custos que não são mais difíceis de melhorar mas ainda tentamos economizar, luz e água por 61 

exemplo aumentaram não paenas pelo aumento de custo como pelo número de alunos.O que se tem 62 

feito em relação a água, a fim de evitar novas surpresas com vazamentos, o pessoal da manutenção 63 

tem feito a medição de área do relógio de água de forma mais periódica,  sem ter que esperar até o 64 

final do mês. Então, o que temos em termos reais hoje, se ficarmos nos 20% de contigênciamento  65 

conseguiríamos pagar o custeio e ainda pagar por custos essenciais como toner, mas estariam 66 

faltando esses 30 e poucos mil dos livros.A Reitoria diz por exemplo que não consegue ajudar 67 

porque tem Câmpus, mas ela não menciona o nome ,que vai avançar em 40%  a mais da assistência 68 

estudantil, ou seja na realidade as contas não fecham e a Reitoria já viu que vai ter que suplementar 69 

alguns Câmpus e a Reitoria havia pedido se não teríamos dinheiro para ceder para estes que estão 70 

em “déficit”.Se não tivesse  havido esse contingenciamento as áreas teriam para dividir entre elas 71 

em torno de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), sendo o maior valor desde o inicio desta gestão. 72 



Estamos abrindo mão por exemplo de criar a sala extra multidisciplinar e expandão da 73 

bilbioteca.Parte do orçamento também que era para ser criado um laboratório de físicae tudo isso 74 

teve que ser suspenso.O presidente, EDGAR NODA, disse que o Reitor Eduardo Modena relatou 75 

que essa situação não é definitiva ele tem certeza que conseguiremos ter no 1º semestre 40%. No 76 

segundo semestre o indicativo de que é mais 40%,mas ele não sabe se vai vir mais ou se vai vir 77 

menos.Se o recurso vier apenas no último mês (últimos 20% ) que também será complicado.Tanto 78 

é que o que está se fazendo de forma preventiva é que todos os processos de licitação que estão 79 

previstos estão seguindo e parando na fase de homologação.O conselheiro CLEBER NOGUEIRA 80 

questiona o diretor, EDGAR NODA, sobre o que enquanto Câmpus podemos fazer para sensibilizar 81 

a Reitoria.O diretor disse ao Conselheiro Cleber que a comunidade pode realizar as açoes que quiser 82 

como realizar um abaixo assinado, uma ação do Grêmio junto aos Estudantes, um grupo de pessoas 83 

servidores irem até a Reitoria e tentar se reunir com o Reitor, mas esclarece que ele já está fazendo 84 

isso mostrando e realidade do câmpus a Reitoria e a mesma já está ciente mas agradece a iniciativa 85 

e preocupação do conselheiro.III- PREENCHIMENTO DAS VAGAS REMANESCENTES 86 

(MEMBROS EXTERNOS): o presidente, EDGAR NODA, esclarece que encaminhou pedido para 87 

o órgão público (prefeitura de Hortolândia), e se a prefeitura não responder até a próxima Reunião, 88 

será encaminhado pedido à Secretaria de Sumaré.Temos também outros representantes externos que 89 

são: 1 aluno egresso ou, na ausência deste, um representante dos pais de alunos; 1 representante da 90 

sociedade civil organizada, aprovada pelos membros internos do conselho de câmpus.Diante do que 91 

foi dito, o presidente pergunta aos conselheiros se alguém tem alguma sugestão para o 92 

preenchimento destas vagas e o conselheiro CLEBER NOGUEIRA menciona que no dia 04 de maio 93 

haverá conselho de pais e que se os conselheiros aceitarem, poderá ser levado na reunião este assunto 94 

onde será possível a indicação de algum pai que tenha disponibilidade para o preenchimento da 95 

vaga.O conselheiro GUILHERME ARDUINI disse que em relação aos ex-alunos acredita que a 96 

Coordenadoria de Extensão tenha o contato deles, e o presidente Edgar Noda, explica que pode ser 97 

ex-aluno ou “pai”, então o conselheiro GUILHERME ADRDUINI achou melhor esperar a reunião 98 

do dia 04.05.2019 ,e se haverá alguma manifestação dos pais.Se houver algum pai, excelente, mas 99 

se não houver procura-se uma estratégia de sensibilizar os ex-alunos.O presidente EDGAR NODA 100 

indaga os conselheiros quem será o representate da sociedade civil, pois já se tentou chamar um 101 

representante da OAB. Ele sugere que se abra as inscrições para a vaga e que os conselheiros tentem 102 

conseguir os representantes, como ocorreu da última vez, em que as inscrições foram abertas no 103 

site, porém os conselheiros se responsabilizaram em tentar encontrar os representantes dos 104 

segmentos faltantes.O conselheiro, RODOLFO ESTEVES, disse ser um pouco desmotivante para 105 

estas pessoas participarem de assuntos muito específicos do câmpus, por isso a dificuldade  em 106 

encontrar representantes.IV-INFORMES GERAIS E ENCAMINHAMENTOS: O presidente, 107 

EDGAR NODA, menciona sobre o evento que aconteceu no câmpus realizado pela 108 



FUNDACENTRO, onde foi tratado o tema de Segurança do Trabalho, em que o engenheiro Celso 109 

Atienza para sobre acidente de trabalho e legislação pertinente ao assunto e Aparecida Mari Iguti 110 

falou sobre saúde laboral.E para quem desconhece, a FUNDACENTRO se trata de uma Fundação 111 

Federal, eles eram vinculados ao Ministério do Trabalho.Tivemos a presença neste evento do 112 

vereador John Lenon e do assessor do deputado Castelo Branco (PSL).Outro assunto que é  113 

importante mencionar é o currículo de referência, pois se trata de algo que não está fluindo de 114 

maneira muito correta, mas acredita que a Reitoria terá que buscar o melhor meio de incentivar 115 

isso.Outro evento importante em que o diretor, EDGAR NODA, participou substituindo a Diretora 116 

Adjunta Educacional, foi na curricularização da Extensão, pois existe uma legislação federal em 117 

que a extensão precisa que os cursos superiores  e de pós-graduação estejam presente nos currículos 118 

e 10% da carga horária destes cursos tem que ser de extensão.O ano de 2021 é o prazo estabelecido 119 

para todos os PPC’S estarem ajustados, porque a partir do final do ano mencionado, o INEP 120 

começará a fazer todas as avaliações utilizando isso como parte do instrumento avaliador.Será feita 121 

portaria e termos de posse para referendar a participação dos conselheiros no 122 

CONCAM_HTO.Ficou definido que a próxima reunião será numa quarta-feira, no dia 29.05.19 às 123 

15h15min.Tendo esgotada toda a pauta, o presidente, EDGAR NODA,  deu por encerrada a 124 

reunião.E para constar, eu, Caroline Louise Vilhena Francisco Beraldo, secretariei e lavrei a 125 

presente ata que será aprovada na reunião subsequente, assinada pelos membros. 126 
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