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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE CAMPUS DO 1 

CAMPUS SÃO PAULO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 2 

TECNOLOGIA DE SÃO PAULO, DO ANO DE DOIS MIL E DEZESSETE. Aos vinte 3 

e dois dias do mês de março do ano de dois mil e dezessete, realizou-se a Sala de 4 

Projeção I do Campus São Paulo, às treze horas e vinte e oito minutos, a Reunião 5 

Extraordinária do Conselho de campus do Campus São Paulo, sob a presidência do 6 

Diretor do Campus São Paulo, Professor Luís Cláudio de Matos Lima Júnior. 7 

Estavam presentes os conselheiros titulares representando o segmento discente 8 

Luiz Fernando Prado de Souza e Lucas Leite Raposo e Silva. 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, Natanael Benedito Amaro e Tathiane 13 

Cecília Enéas de Arruda. Para a presente Reunião Extraordinária, o Presidente 14 

convocou todos os Conselheiros Titulares e convidou os Suplentes, portanto 15 

faltaram injustificadamente os conselheiros Lígia Tersitano Ferreira, Iago Modesto 16 

Brandão e Beatriz Ângelo Prata, do segmento discente. Segmento Docente – Cezar 17 

Cavanha Babichak não teve justificada a sua ausência. Segmento técnico-18 

administrativo: Maria Conceição Borges Dantas, Caio Cabral da Silva e Bartira Kio 19 

Kamiya justificaram sua ausência. Os representantes da comunidade externa Albert 20 

Haga e João Baptista Nazareth Júnior também foram convocados, mas não 21 

compareceram à reunião, e João justificou sua ausência. I – ABERTURA DA 22 

REUNIÃO: Constatado o quórum regimental de oito Conselheiros presentes, às 23 

treze horas e vinte e oito minutos, o Presidente deu por abertos os trabalhos, 24 

cumprimentando a todos. II - INFORMES DO PRESIDENTE: O Presidente dá 25 

conhecimento a todos os presentes do Parecer 185 do Procurador do IFSP, 26 

desencadeado pelo processo nº 23306.001204/2017-85 favorável à intervenção, a 27 

título de esclarecimento, do Presidente nas reuniões. III – ORDEM DO DIA:  O 28 

Presidente inicia com a pauta principal, a extinção do Curso de Formação 29 

Pedagógica presencial do Campus São Paulo. Tathiane – pedagoga da 30 

Coordenadoria Técnico-Pedagógica - pede a palavra e faz uma contextualização da 31 

criação do Curso. Explicita a necessidade de formação para o magistério, de 32 
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professores não licenciados do IFSP, detalhada pela Resolução MEC nº 2 de 2015. 33 

Resume questões da demanda presencial inicial, já não existente. O mesmo curso, 34 

oferecido na modalidade EaD, atende com maior eficiência às demandas atuais. 35 

Presta informações de cunho institucional e técnico, extraídas da Resolução IFSP 36 

143/2016, que define a tramitação legal para propostas de implantação, atualização 37 

e reformulação de cursos, entre outras providências. Segundo a Conselheira, a 38 

referida normativa define que para a extinção de cursos se faz necessária a 39 

emissão de resolução específica, subsidiada por ata de colegiado. Não existe mais 40 

o Núcleo Docente Estruturante e isso culmina na orientação de que a Direção 41 

precisa oficializar o encerramento das atividades do curso, por validação do 42 

CONCAM-SPO. A certificação dos alunos aprovados pode ser feita a qualquer 43 

tempo, pois o curso tirou nota 4 no Reconhecimento. Com o respaldo fornecido e 44 

em regime de votação, o Colegiado decide, às treze horas e quarenta e nove 45 

minutos, por oito votos favoráveis e uma abstenção, pela aprovação do processo de 46 

extinção do Curso de Formação Pedagógica presencial para professores do IFSP.  47 

Portanto, o trâmite está apto a ser encaminhado ao Conselho de Ensino (CONEN) e 48 

ao Conselho Superior (CONSUP) para emissão de Resolução de extinção do curso 49 

conforme Resolução nº 143 de 01/11/2016. Inicia-se a segunda pauta do dia, a 50 

minuta do Regimento Interno do Campus São Paulo. Luís Cláudio sugere 51 

encerramento desta reunião às dezesseis horas, independentemente de quanto 52 

ainda faltar, o que foi aceito pelo grupo. Os conselheiros fazem considerações 53 

relativas à estrutura organizacional e às atribuições, que devem ter contribuições 54 

dos respectivos setores. O fluxo de tarefas deve ser discutido a longo prazo. 55 

Contrapõem atribuições a procedimentos e chamam a atenção para a participação 56 

efetiva dos departamentos e coordenadorias do Campus São Paulo na elaboração 57 

do Regimento. São feitos questionamentos concernentes à manutenção de cargos 58 

de direção (CD) e funções gratificadas (FG) e seus níveis (1, 2 e 4). A Comissão RI 59 

entende que esta atribuição é da Direção e que esta deve decidir como tomar a 60 

melhor decisão. Conselheiros entendem que existem diversas possibilidades de 61 

solução. São elas: definição pelo CONCAM-SPO, apoiado pela Comissão; 62 

resolução pela Direção, embasada pelo CONCAM-SPO; ou Direção em acordo com 63 

o Colegiado de Diretores do Campus (COLDIC). Em regime de votação, é unânime 64 

que a Direção faça as devidas escolhas e submeta à aprovação do CONCAM-SPO. 65 
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Os conselheiros voltam as discussões sobre a minuta, comparam as versões da 66 

Comissão e da Direção. Natanael relembra a importância da leitura individual para 67 

uma discussão mais produtiva nas reuniões. Alice pontua que um corte de cargos e 68 

funções implica em reorganização de atribuições. Luís Carlos menciona a 69 

obrigatoriedade legal do Regimento Interno e que a demora em sua elaboração 70 

deixa o Campus em desacordo com a legislação educacional. Natanael reitera a 71 

ideia de discussão por blocos do Documento. Alaor observa sugestões 72 

contraditórias da Comissão. Tathiane chama a atenção do grupo para a ineficácia 73 

da discussão agora que a continuidade ficou a cargo do COLDIC. Alaor solicita 74 

convite às reuniões do COLDIC. Luís Cláudio afirma que as reuniões são públicas e 75 

os conselheiros são bem-vindos para assisti-las. E que o COLDIR não vai fazer 76 

alterações no Documento, e sim sugestões na minuta. Não há viabilidade de discutir  77 

o RI antes da próxima reunião do COLDIC e da Direção com a Reitoria. Pautas 78 

para a próxima reunião: trâmite do Projeto Pedagógico de Curso de Engenharia 79 

Mecânica. Já citado em reunião anterior. Direção vai trazer um novo quadro da 80 

Estrutura Organizacional, com atribuições a ser apreciadas por este conselho, item 81 

decidido com oito votos favoráveis e uma abstenção. Participação do Michel (DTI) 82 

para participação na próxima reunião ordinária, votada em unanimidade. A abertura 83 

do curso de Técnico em Administração, tendo Tathiane como relatora, será pauta 84 

para a próxima ordinária, com a participação do professor Nakamoto, decisão 85 

tomada por oito votos a favor e uma abstenção. Às quinze horas deu-se por 86 

encerrada a reunião. Eu lavrei e assino com os demais a presente ata. 87 

Fernanda Luciana Peruzi ___________________________________________ 88 

Luís Cláudio Matos de Lima Júnior ___________________________________ 89 

Lucas Leite Raposo e Silva_________________________________________ 90 

Luiz Fernando Prado de Souza ______________________________________ 91 

Henrique de Camargo Kottke _______________________________________ 92 

Carlos Eduardo Pinto Procópio_______________________________________ 93 

Alaor Mousa Saccomano ___________________________________________ 94 

Nivaldo Cesário de Souza __________________________________________ 95 
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Natanael Benedito Amaro __________________________________________ 96 

Tathiane Cecília Enéas de Arruda _____________________________________ 97 

Alice Reis de Souza________________________________________________ 98 


