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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE CAMPUS DO CAMPUS SÃO 1 

PAULO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 2 

DE SÃO PAULO, DO ANO DE DOIS MIL E DEZESSETE. Aos doze dias do mês 3 

de abril do ano de dois mil e dezessete, realizou-se no Auditório da Eletrônica do 4 

Campus São Paulo, às treze horas e vinte e cinco minutos, a Reunião Ordinária do 5 

Conselho de campus do Campus São Paulo, sob a presidência da Diretora em 6 

Exercício do Campus São Paulo, Professora Rebeca Vilas Boas Cardoso de 7 

Oliveira. Estavam presentes os conselheiros titulares representando o segmento 8 

discente Lucas Leite Raposo e Silva e Iago Modesto Brandão. Estavam presentes 9 

os conselheiros titulares do segmento docente Henrique de Camargo Kottke, Carlos 10 

Eduardo Pinto Procópio, Alice Reis de Souza e Alaor Mousa Saccomano. Estavam 11 

presentes os seguintes conselheiros titulares representando os técnicos-12 

administrativos Nivaldo Cesário de Souza, Caio Cabral da Silva, Bartira Kio Kamiya 13 

e Tathiane Cecília Enéas de Arruda. Representaram a Comunidade Externa os 14 

conselheiros titulares Albert Haga e João Baptista Nazareth Júnior. Para a presente 15 

Reunião Ordinária, a Presidente convocou todos os Conselheiros Titulares e 16 

convidou os Suplentes. Faltou injustificadamente a conselheira Beatriz Ângelo 17 

Prata, do segmento discente. Luiz Fernando Prado de Souza e Lígia Tersitano 18 

Ferreira deste segmento justificaram suas ausências. Segmento Docente – Cezar 19 

Cavanha Babichak não teve justificada a sua ausência. Segmento técnico-20 

administrativo: Maria Conceição Borges Dantas e Natanael Benedito Amaro 21 

justificaram sua ausência. I – ABERTURA DA REUNIÃO: Constatado o quórum 22 

regimental de oito Conselheiros presentes, a Presidente deu por abertos os 23 

trabalhos, cumprimentando a todos. Foi feita a conferência de assinaturas na ata da 24 

reunião extraordinária de vinte e dois de março, para conclusão do processo de 25 

encerramento do Curso de Formação Pedagógica presencial. II – APROVAÇÃO 26 

DAS ATAS: A ata da última reunião ordinária, contendo o parecer do conselheiro 27 

Procópio sobre o processo de atribuição de aulas discutido então, foi submetida à 28 

aprovação dos conselheiros, sem quaisquer alterações além da solicitação de 29 

inclusão da leitura do capítulo quinto do Regulamento, da Presidência deste 30 

conselho, e complementação da fala do Presidente sobre meios jurídicos de 31 

solução da dúvida em questão, solicitadas pelo conselheiro Natanael. Às treze 32 
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horas e quarenta e três minutos, a redação da citada ata foi aprovada por nove 33 

votos favoráveis e três abstenções. A ata da reunião extraordinária não sofreu 34 

alterações e foi aprovada por sete votos favoráveis e cinco abstenções, às treze 35 

horas e quarenta e sete minutos.  II - INFORMES DA PRESIDENTE: A Presidente 36 

informou os presentes sobre a apelação do Professor Cipoli, referente ao parecer 37 

aprovado em reunião passada, solicitando inclusão de pauta para a próxima reunião 38 

ordinária deste Conselho, ao que foi atendida. E trouxe também a solicitação da 39 

conselheira Alice, sobre o contrato da reprografia. A Presidente sugeriu que seja 40 

convidado/a o/a fiscal do contrato em questão, o que foi confirmado pela 41 

Conselheira. III – ORDEM DO DIA: Inicia-se a solenidade de posse dos novos 42 

membros titulares e suplentes do CONCAM-SPO: Albert Haga e João Baptista 43 

Nazareth Júnior, titulares convidados e aprovados; Iago Modesto Brandão e Beatriz 44 

Ângelo Prata, titulares ex-suplentes; Cezar Cavanha Babichak, titular ex-suplente 45 

(ausente), Jacyro Gramulia Júnior (ausente), Gabriela Cotrim de Moraes e José 46 

Augusto Pinheiro Christino, suplentes eleitos para conclusão de mandato; Wilson de 47 

Campos Filho e Ailton Belarmino da Silva, suplentes eleitos. A Presidente projeta o 48 

calendário do Curso de Formação Pedagógica modalidade EaD e reitera os 49 

requisitos que subsidiaram a aprovação ad referendum pela Resolução número 2 50 

deste Conselho: cumprimento de duzentos dias letivos, ainda que um curso EaD 51 

não tenha essa obrigatoriedade; organização mais ou menos bimestral, conforme 52 

os módulos; contemplação das quatro reuniões mensais constantes nos demais 53 

cursos – CONCAM, COLDIC, Coordenadores Acadêmicos e Técnicos-54 

administrativos. Às treze horas e cinquenta e três minutos, o Calendário é aprovado 55 

por nove votos favoráveis e três abstenções. Tem início a participação do Diretor 56 

de Tecnologia da Informação Michel de Queiroz. Ele apresenta as condições de 57 

acesso à internet compartilhadas pelo Campus SPO e a Reitoria (RET). A Rede 58 

Nacional de Pesquisa (RNP) disponibiliza 1 (um) Gigabyte (GB) de internet, dividido 59 

entre Campus e RET. Falou sobre a função do firewall e outras tecnologias de rede 60 

utilizadas pelo Instituto, impedimentos legais, tais como uso comercial, violação de 61 

direitos autorais e da criança e do adolescente. Atividades que comprometem o 62 

bom funcionamento dos dados e causam sobrecarga de informações inviabilizam as 63 

atividades de ensino e pesquisa, foco do fornecimento de internet. Dá exemplos de 64 

usos e consumos de banda. Aborda questões de permissões de acesso para redes 65 
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sociais, texto, imagens, vídeos e conteúdos disponíveis aos alunos do IFSP. 66 

Comentou sobre estudos de liberação realizados pela sua diretoria. Sanou dúvidas 67 

a respeito da segurança nas redes relacionada à internet livre. Responde a dúvidas 68 

advindas de comparações entre redes liberadas em universidades e no IFSP, feitas 69 

pelos conselheiros. Explicou que a DTI já foi alertada para a necessidade - já 70 

sanada - de fortalecimento dos firewalls do Campus para continuar tendo acesso ao 71 

link de internet. Respondendo à dúvida do conselheiro Alaor sobre o que pode ser 72 

feito para incrementar o backbone de 1 GB, Michel responde que no âmbito do 73 

Campus, nada. Mas garantiu que poderia fazer uma consulta à RET e acredita que 74 

sessenta dias seria um prazo razoável para obter uma resposta, a ser informada ao 75 

Conselho. Comentou, após questionamento, que a liberação das permissões 76 

pretendidas pelos alunos envolveria contratação de outro fornecedor de internet e 77 

assim, questões orçamentárias e administrativas da Escola. Ressaltou que mesmo 78 

com todas as condições necessárias, a liberação de diversas permissões 79 

encontraria obstáculo na conscientização da comunidade escolar. E, sem mais 80 

questionamentos, encerra-se a participação de Michel na reunião. Inicia-se a 81 

segunda pauta do dia. Tathiane pede inversão de pauta para apresentação dos 82 

Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPC). Por treze votos – pois notou-se que o 83 

conselheiro Nivaldo não estava no recinto -, decidiu-se às quatorze horas e 84 

quarenta minutos que a ordem agora é Sistemas Elétricos, Engenharia Mecânica e 85 

Técnico em Administração. Professor Fúlvio Prevot inicia apresentação da 86 

atualização legal do Bacharelado em Sistemas Elétricos: adequação ao modelo da 87 

Pró-reitoria de Ensino (PRE), inclusão de Educação Ambiental, Direitos Humanos, 88 

Relações étnico-raciais e Afrodescência como conteúdo das disciplinas, conforme 89 

legislação pertinente, e Libras como optativa aos alunos, ementas e bibliografia. 90 

Tathiane, como parecerista do respectivo processo, lembra que a passagem deste 91 

pelo CONCAM seria apenas para consulta. Caio questiona o fluxo dos PPCs e a 92 

falta de documentos enviados para apreciação do Conselho, seja para deliberação 93 

ou consulta, quando constem em pauta. Tathiane ressalta prazos constantes na 94 

Resolução 143/2016 da PRE e argumenta que o Colegiado já tem dificuldade para 95 

deliberar questões internas, tais como Regimento Interno, e seria potencialmente 96 

mais moroso deliberar questões estritamente pedagógicas dos cursos. E concorda 97 

que o mais adequado seria o Conselho apreciar a ATP, para melhor aproveitamento 98 
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das reuniões. Alaor atenta para os normativos deliberados pelo Colegiado quando 99 

da aprovação de seu regimento. A Presidente põe questões de ordem: inscrição de 100 

conselheiros e diferenciação entre os trâmites de atualização e criação de cursos, e 101 

a importância do recebimento prévio da documentação pelo grupo do CONCAM. 102 

Conselheira Alice alega o papel revisor do Conselho de Campus. Tathiane faz 103 

explanação sobre o fluxo dos PPCs, constante na Resolução 143, e a função 104 

reguladora do CONEN. A Presidente intervém novamente para a ordem, sugere 105 

votação para a presente atualização e envio de documentos dos próximos trâmites 106 

para o Colegiado, reforçando a fala de Caio. Henrique faz colocações sobre o 107 

cumprimento de metodologias de trabalho. Em regime de votação, às quinze horas 108 

e três minutos, a atualização do PPC foi aprovada por onze votos favoráveis e três 109 

abstenções. Conselho Henrique começa apresentação do projeto de Engenharia 110 

Mecânica e já informa sobre o início do processo, anterior aos normativos atuais. A 111 

Presidente presta esclarecimentos a respeito de mais de um processo com 112 

números gerados em sistema anterior. E apresenta pedido de ciência expedido pelo 113 

campus São Paulo à PRE, sobre o processo em andamento no ano de dois mil e 114 

quatorze. Em regime de votação, às quinze horas e trinta e seis minutos, o PPC da 115 

Mecânica é aprovado por onze votos favoráveis e três abstenções. Professor 116 

Adalton Ozaki inicia a apresentação do curso técnico concomitante/subsequente em 117 

Administração. Três semestres no período vespertino, demanda por espaço e não 118 

descartada a possibilidade de oferta no período noturno. O docente responde 119 

positivamente a questões de empregabilidade dos futuros egressos do curso. Em 120 

regime de votação, às quinze horas e quarenta e oito minutos, a Assembleia aprova 121 

o PPC de Administração por treze votos a favor e uma abstenção. Conselheiro 122 

Alaor solicita que CONCAM encaminhe ao CONSUP a aprovação de PPC da 123 

Mecânica, ao que a Presidente sugere esclarecimento porque talvez o trâmite 124 

passe pelo CONEN. Em regime de votação, às quinze horas e cinquenta minutos, o 125 

Conselho aprova por treze votos favoráveis e uma abstenção. Às quinze horas e 126 

cinquenta e um minutos, a docente Alice sai da sala e deixa o conselheiro Christino 127 

como titular. Inicia-se a última pauta do dia. O conselheiro Alaor apresenta 128 

argumentos a favor do hasteamento da bandeira nacional uma vez por semana no 129 

ambiente externo da Escola, tais como visibilidade física e educação moral e cívica. 130 

E lê o artigo quatorze da Lei Federal 5.700/71, que estende a obrigação aos dias de 131 
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festa e luto nacional. São mencionados tópicos de segurança, iluminação noturna, 132 

elaboração de procedimentos e organização do Campus. Caio apresenta dúvida da 133 

necessidade de votação, em caso de exigência legal, se a Lei Anti-fumo não foi 134 

votada pelo Conselho. Alaor questiona especificamente os prazos que a Escola tem 135 

para que se cumpram os procedimentos determinados na referida lei. A Presidente 136 

propõe que o Colegiado aguarde o posicionamento do Procurador, já consultado 137 

pela Direção, em razão das alterações legais sofridas pela referida lei, e informa 138 

que o prazo para resposta é de trinta dias. O Conselheiro se posiciona contra a 139 

consulta realizada, por se tratar de lei federal vigente. Conselheiro Christino propõe 140 

que a resposta seja trazida para a próxima reunião. Às dezesseis horas e seis 141 

minutos, em regime de votação, a Assembleia vota em conformidade com a 142 

proposta, por unanimidade, quatorze votos. Conselheiro Procópio faz apontamentos 143 

sobre a viabilidade de aceitação da apelação do professor Cipoli. Pautas para a 144 

próxima reunião: apelação do professor Cipoli, reprografia, Biblioteca, definição 145 

dos diferentes trâmites de PPC no CONCAM-SPO e Lei dos Símbolos Nacionais.  146 

Às dezesseis horas e oito minutos, deu-se por encerrada a reunião. Eu lavrei e 147 

assino com os demais a presente ata. 148 

Fernanda Luciana Peruzi __________________________________________ 149 

Rebeca Vilas Boas Cardoso de Oliveira _______________________________ 150 

Lucas Leite Raposo e Silva_________________________________________ 151 

Iago Modesto Brandão _____________________________________________ 152 

Henrique de Camargo Kottke _______________________________________ 153 

Carlos Eduardo Pinto Procópio_______________________________________ 154 

Alaor Mousa Saccomano ___________________________________________ 155 

Nivaldo Cesário de Souza __________________________________________ 156 

Bartira Kio Kamiya ________________________________________________ 157 

Tathiane Cecília Enéas de Arruda ____________________________________ 158 

Alice Reis de Souza _______________________________________________ 159 

Caio Cabral da Silva _______________________________________________ 160 
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Albert Haga ______________________________________________________ 161 

João Baptista Nazareth Júnior _______________________________________ 162 

Gabriela Cotrim de Moraes __________________________________________ 163 

José Augusto Pinheiro Christino ______________________________________ 164 

Wilson de Campos Filho _______________________________________________ 165 

Ailton Belarmino da Silva ____________________________________________ 166 


