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ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE CAMPUS DO CAMPUS 1 

SÃO PAULO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 2 

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

dezessete dias do mês de maio do ano de dois mil e dezessete, iniciou-se no 4 

Auditório da Eletrônica do Campus São Paulo, às treze horas e vinte e quatro 5 

minutos, a Reunião Ordinária do Conselho de campus do Campus São Paulo, sob a 6 

presidência do Diretor do Campus São Paulo, Professor Luís Cláudio de Matos 7 

Lima Júnior. Estiveram ausentes os cinco conselheiros titulares do segmento 8 

discente, porém Lucas Leite Raposo e Silva, Iago Modesto Brandão e Lígia 9 

Tersitano Ferreira justificaram suas ausências. Beatriz Ângelo Prata e Luiz 10 

Fernando Prado de Souza não o fizeram. Estavam presentes os conselheiros 11 

titulares do segmento docente Henrique de Camargo Kottke, Carlos Eduardo Pinto 12 

Procópio e Jacyro Gramulia Júnior. Alice Reis de Souza e Alaor Mousa Saccomano 13 

justificaram suas faltas, sendo substituídos por Gabriela Cotrim de Moraes e José 14 

Augusto Pinheiro Christino. Estavam presentes os seguintes conselheiros titulares 15 

representando os técnicos-administrativos Nivaldo Cesário de Souza, Caio Cabral 16 

da Silva, Bartira Kio Kamiya, Natanael Benedito Amaro e Tathiane Cecília Enéas de 17 

Arruda. Maria Conceição Borges Dantas justificou sua ausência. A Assembleia 18 

ainda contou com a presença de Wilson de Campos Filho e Ailton Belarmino da 19 

Silva, suplentes deste segmento. Representou a Comunidade Externa o conselheiro 20 

titular Albert Haga. João Baptista Nazareth Júnior justificou sua ausência. Para a 21 

presente Reunião Ordinária, o Presidente convocou todos os Conselheiros Titulares 22 

e convidou os Suplentes. I – ABERTURA DA REUNIÃO: Constatado o quórum 23 

regimental de oito Conselheiros presentes, o Presidente deu por abertos os 24 

trabalhos, cumprimentando a todos. Estiveram presentes como ouvintes: a 25 

professora Eliana Aricó, coordenadora do curso de Licenciatura em Química do 26 

campus São Paulo, a fim de esclarecer, se necessário, o início do trâmite de 27 

abertura do curso Técnico em Química Integrado ao Ensino Médio; e os professores 28 

Marco Antônio Granero e Flávia Milo, representando Coordenação e o Núcleo 29 

Docente Estruturante (NDE) da Matemática. Foi dada posse ao professor Jacyro, 30 

agora como titular. Foi informado aos conselheiros a respeito de uma correção feita 31 

nos termos de posse da reunião passada. II – APROVAÇÃO DAS ATAS: Foi 32 
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retificada passagem da ata anterior sobre convite do fiscal da reprografia, com 33 

aprovação às treze horas e trinta minutos por sete votos favoráveis, nenhum 34 

contrário e duas abstenções. Outra alteração, na fala de Michel Queiroz, foi votada 35 

às treze horas e trinta e três minutos, por oito votos favoráveis, nenhum contrário e 36 

duas abstenções. Leitura das modificações sobre discussão dos símbolos 37 

nacionais, às treze horas e trinta e quatro minutos, por oito votos favoráveis, 38 

nenhum contrário e três abstenções. Às treze horas e trinta e cinco minutos, a ata 39 

da reunião de doze de abril é aprovada por oito votos favoráveis, nenhum contrário 40 

e três abstenções.  II - INFORMES DO PRESIDENTE: O Presidente informou os 41 

presentes sobre a liberação de sessenta por cento do orçamento pelo MEC, com a 42 

promessa de liberação de oitenta e cinco por cento até o fim do ano. O MEC pode 43 

ainda fazer alterações em função da receita disponível, segundo ofício enviado à 44 

RET. E que pela primeira vez a Assistência Estudantil vai sofrer cortes. E que a 45 

Diretoria Sociopedagógica elaborou onze ou doze cenários e fará uma proposta 46 

orçamentária que será enviada ao CONCAM para apreciação. Sinaliza, após uma 47 

fala do conselheiro Henrique, que pode haver revisão dos contratos continuados do 48 

campus. Expõe que há oferta, pela companhia Eletropaulo e pela RET, de projetos 49 

de energia renovável ao campus SPO. Dá ciência de reunião realizada com o 50 

Colegiado de Dirigentes do Campus (COLDIC) sobre adequação da oferta de 51 

turmas de dependências nos diferentes cursos do Campus e de proposta a ser 52 

enviada ao CONCAM. Propõe que haja um relator para o processo, o conselheiro 53 

Procópio se dispõe e tem o aval da Assembleia. III – ORDEM DO DIA: Tathiane 54 

solicita inclusão de pauta para deliberação do curso técnico integrado em química, 55 

sobre a constituição da comissão elaboradora do projeto de curso. Ailton chega às 56 

treze horas e vinte e cinco minutos. O Presidente questiona a professora Eliana se 57 

é emergencial para esta reunião ou se pode ser apresentada e discutida na próxima 58 

reunião ordinária. Tathiane defende que seja este o caso. A Conselheira também 59 

pede a inversão de pauta para tratar dos trâmites dos PPCs no CONCAM. O 60 

Conselho aprova o pedido por dez votos favoráveis, unanimidade, às treze horas e 61 

cinquenta e seis minutos. O Presidente retoma os informes, falando do processo 62 

seletivo para o segundo semestre deste ano. Em primeiro contato da Reitoria, esta 63 

informou que os atuais atrasos no orçamento impediram o IFSP de contatar uma 64 

empresa responsável pelo vestibular e que os campi poderiam fazer seu próprio 65 
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processo seletivo, a escolher entre sorteio, análise de currículo ou prova elaborada 66 

pelo próprio campus. Na reunião seguinte do Colegiado de Dirigentes do IFSP 67 

(COLDIR), o Reitor apresentou parecer do Procurador do IFSP, que dizia que a 68 

autonomia do Instituto não se estende aos campi, então não seria possível 69 

processos seletivos diferentes entre os campi. Diante das opções restantes, sorteio 70 

e análise de currículo, os diretores votaram pela última. As cotas permanecem, por 71 

lei. Tem início a fala de Tathiane, às quatorze horas, sobre os trâmites dos PPCs 72 

no CONCAM. Primeiramente, a Conselheira faz uma breve apresentação da 73 

Coordenadoria Técnico-pedagógica (CTP), que só existe no Campus São Paulo. 74 

Comentou sobre a publicidade física e virtual, obrigatória dos planos pedagógicos 75 

dos cursos na página da Escola e na Biblioteca. Fez considerações a respeito da 76 

documentação escolar e das orientações oferecidas pela CTP, do relacionamento 77 

com outros setores da Escola do papel nas comissões institucionais. Agora sobre 78 

os PPCs, retoma a necessidade de o Conselho receber as análises técnico-79 

pedagógicas (ATPs) e de o diretor de departamento receber o PPC antes da CTP. 80 

Resume o trâmite: área do curso, departamento, CTP. Em caso de adequações 81 

necessárias, a CTP devolve para a área. O pedagogo da comissão do curso não é 82 

o mesmo que faz as análises. Os livros constantes no PPC devem estar disponíveis 83 

na Biblioteca. Após a última análise, o PPC para o CONCAM, quando a área vem 84 

fazer sua defesa. Chama atenção para o conhecimento da Resolução IFSP 143 de 85 

2016, segundo a qual, a partir de 2018, o trâmite passa a ser: Direção-geral (DGC), 86 

CONCAM, CONEN, PRE, para análise da equipe pedagógica, com antecedência de 87 

seis meses. Depois, o CONEN pode pedir esclarecimentos à área via departamento 88 

ou seguir com o PPC para o Conselho Técnico-profissional (CTP) e daí para o 89 

Conselho Superior (CONSUP). Conselheiro Caio questiona sobre a validade da 90 

norma regimental que possibilita a elaboração de resoluções através de decisões 91 

tomadas em Conselho. Procópio pergunta se o trâmite é o mesmo para a Pós-92 

graduação, ao que Tathiane confirma que existem particularidades. O Presidente lê 93 

artigos da Resolução 45 e do Regulamento do Conselho acerca da atribuição do 94 

CONCAM deliberar sobre os PPC do Campus. E detalha como seria o processo em 95 

que o CONCAM deliberasse sobre os projetos de curso em uma fase intermediária. 96 

O conselheiro Caio questiona a viabilidade e a necessidade de o Conselho de 97 

Campus deliberar sobre atualizações por força legal e descarta o efeito de 98 
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desvalorização do trabalho técnico da CTP, caso o Colegiado decida por avaliar 99 

todos os documentos. Conselheiro Henrique diferencia os atos de autorizar a 100 

elaboração do projeto e avaliar seu andamento. Procópio ressalta a existência de 101 

questões políticas e questões pedagógicas que possibilitam ou não sua 102 

implantação. Tathiane faz novas considerações sobre a especificidade dos 103 

procedimentos da CTP e o retrabalho que determinado fluxo pode causar. Henrique 104 

enfatiza que o mais adequado seria o Conselho receber documentos que lhe 105 

possibilitem referendar o processo. Professor Christino chega às quatorze horas e 106 

vinte minutos. Luís Cláudio questiona se o projeto deve voltar ou não para 107 

deliberação do CONCAM. E em caso afirmativo, a alteração do Regulamento do 108 

Conselho seria pauta da próxima reunião. Caio se posiciona no sentido de que a 109 

existência desta determinação na Resolução 45 não é conflitante com o 110 

Regulamento. Conselheiro Natanael observa que há competências gerais e 111 

específicas, nas quais consta a aprovação das propostas de projetos. O Presidente 112 

esclarece que não consta a obrigatoriedade de PPC voltar para o CONCAM, o que 113 

precisa ser definido. Luís Cláudio propõe que se defina o que deve conter na 114 

proposta da área para o CONCAM: análise de força de trabalho, de espaço físico, 115 

de recursos pedagógicos, estudo de mercado e aderência da sociedade, e que seja 116 

incluído este item no fluxo de PPC no CONCAM. Em regime de votação, às 117 

quatorze horas e trinta e nove minutos, a Assembleia decide com onze votos 118 

favoráveis pela inclusão deste item. O Presidente propõe também que seja incluído 119 

no fluxo o retorno do PPC para referendação do CONCAM, antes de ser enviado ao 120 

CONEN, como parte final do trâmite. Em regime de votação, às quatorze horas e 121 

quarenta e um minutos, o Colegiado decidiu por sete votos favoráveis, dois 122 

contrários e duas abstrações, pela inclusão deste item. Assim, fica prevista como 123 

pauta da próxima reunião, a alteração do Regulamento deste Conselho. O 124 

Presidente retoma a fala de Caio sobre questões legais não estarem no âmbito de 125 

deliberação do Conselho de Campus e solicita votação para as atualizações da 126 

Física e da Matemática. Às quatorze horas e quarenta e três minutos, por onze 127 

votos unânimes, o Colegiado delibera que ambos os projetos devem seguir sem 128 

análise do CONCAM, sendo somente referendados para constar em ata. 129 

Dispensada assim a Coordenação da Matemática, então presente. O Presidente 130 

solicita inversão de pauta e às quatorze horas e quarenta e sete minutos inicia-se a 131 
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fala do fiscal de contratos, Rodrigo Boschini. O convidado cumprimenta a todos 132 

e inicia com a apresentação de demandas operacionais da empresa Fera, 133 

influenciadas pelas limitações orçamentárias do Instituto Federal. Menciona 134 

necessidade de espaço, instalações adequadas, direitos trabalhistas, rotatividade 135 

de pessoal e material de trabalho. Relata que vários problemas de funcionamento 136 

da reprográfica Fera são consequências de condições estruturais da Escola. Fala 137 

sobre a necessária formalização de reclamações, para que as ocorrências possam 138 

ser conhecidas e planejadas as devidas ações. Informa que a Administração pode 139 

oferecer vistas de processo, caso seja solicitada formalmente e com antecedência. 140 

Afirma também que algumas solicitações nesse sentido podem ser feitas de forma 141 

direta, pelo e-mail institucional ou memorando. Natanael sugere que os fiscais de 142 

contratos sejam conhecidos pela comunidade escolar. Conselheiro Henrique faz 143 

observações a respeito da pertinência de assuntos administrativos ao Conselho de 144 

Campus, visto que determinadas situações podem demorar a ter providências ou 145 

orientações. Conselheiros Procópio e Christino chamam atenção para a recorrência 146 

de falta de papel e horários concomitantes de intervalo dos funcionários. Rodrigo 147 

enfatiza que questões como essas podem ser solucionadas na Administração e 148 

outras dependem de a Empresa receber por seus serviços. Conselheira Gabriela 149 

pede facilidade de comunicação para registrar ocorrências. Luís Cláudio menciona 150 

sugestão de expor quadro de atendimento do setor. Natanael enfatiza a importância 151 

de trazer assuntos para os quais o Conselho possa efetivamente deliberar e ser 152 

produtivo, de acordo com representatividade dos interesses coletivos. Satisfeitas as 153 

principais dúvidas, encerra-se a participação do convidado, às quinze horas e vinte 154 

e dois minutos. Inicia-se a participação da Coordenadora da Biblioteca, Rebeca 155 

Rodrigues. Começa fazendo uma apresentação do sistema NAMBEI, ainda 156 

utilizado. Explica as funcionalidades e limitações, sua interface simplificada, que 157 

não se adequa mais ao crescente do número de alunos da Escola. Contextualiza o 158 

início de implantação do sistema Pergamum, em situação orçamentária diferente da 159 

atual. Tentativas frustradas de mão de obra cedida por outros campi e diminuição 160 

do quadro de servidores, campus SPO e RET participam com a Coordenadoria de 161 

Biblioteca (CBI) nas negociações. catalogação de livros antigos e novos será feita 162 

no prazo, pois faltam poucas fases e procedimentos, estão no etiquetamento. 163 

Espaços sendo redefinidos para migração dos livros antigos para o Pergamum, os 164 
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novos estão sendo catalogados diretamente no Pergamum. Inviabilidade de abrir o 165 

acervo para os alunos durante esta reestruturação e sem porta de segurança. Nos 166 

slides, apresenta os pisos e o fluxograma de atividades. Planejamento dinâmico 167 

pela impossibilidade de fechar a CBI. Apresenta vídeo feito bibliotecário Natanael. O 168 

Presidente faz um breve comentário a respeito de tentativas dos anos anteriores, do 169 

projeto já desenhado, porém sem orçamento garantido. Parabeniza a equipe da CBI 170 

pelo trabalho feito com as condições disponíveis e a participação de Rebeca acaba 171 

às dezesseis horas e treze minutos. Apelação do professor Cipoli. Com consulta 172 

à ata de abril, Luís Cláudio, Caio e Procópio esclarecem dúvidas para deliberação. 173 

Tem-se que o autor do processo faz uma apelação contra o parecer do relator. Este 174 

entende que os argumentos propostos pelo autor estão fora de sua alçada de 175 

análise. Em regime de votação às dezesseis horas e dezoito minutos, o Conselho 176 

decide manter decisão tomada a partir do parecer do Conselheiro, por cinco votos 177 

favoráveis, um contrário e quatro abstenções. Conselheiro Caio explica seu 178 

posicionamento contrário à decisão: alega que houve nova atribuição com alguns 179 

professores da área. Lei dos Símbolos Nacionais. O Presidente faz um breve 180 

resumo da pauta e lê os artigos 10 e 14 da Lei 5.700 de 1971, e o parecer do 181 

Procurador da RET acerca do assunto. O documento contrapõe leis vigentes e a 182 

decadência de sua aplicabilidade, chamada de “fúria legiferante”, ocasionada por 183 

excesso de leis e ignorância de quem eventualmente as descumpre. Luís Cláudio 184 

propõe que seja consultada a comunidade escolar, dada a representatividade do 185 

Conselho. Propõe também que seja dada operacionalização ao ato pelo CONCAM. 186 

Natanael e Henrique fazem considerações a respeito da época de criação da Lei. 187 

Christino entende que não pode ser posto sobre os Conselheiros o ônus do voto 188 

contrário a uma lei vigente. Conselheiro Jacyro faz observações a respeito dos 189 

turnos e apartes dos participantes. Henrique sai às dezesseis horas e trinta e seis 190 

minutos. Conselheiro Procópio se posiciona no sentido de que tal decisão não cabe 191 

a este Conselho. Diante de três possibilidades de desfecho, votou-se da seguinte 192 

forma: um voto favorável para que se tomem exatamente as providências da Lei, 193 

nenhum voto favorável para deliberação na reunião e oito votos favoráveis ao ponto 194 

de vista de que não compete ao CONCAM a decisão sobre a matéria. Pautas para 195 

a próxima reunião: constituição da comissão do Curso Técnico Integrado em 196 

Química; alteração dos itens de trâmites dos PPC no Regulamento do Conselho; e 197 
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oferta de turmas de dependência. Às dezesseis horas e quarenta minutos, deu-se 198 

por encerrada a reunião. Eu lavrei e assino com os demais a presente ata. 199 

Fernanda Luciana Peruzi __________________________________________ 200 

Luís Cláudio de Matos Lima Júnior ___________________________________ 201 

Henrique de Camargo Kottke _______________________________________ 202 

Carlos Eduardo Pinto Procópio_______________________________________ 203 

Jacyro Gramulia Júnior ____________________________________________ 204 

Nivaldo Cesário de Souza __________________________________________ 205 

Bartira Kio Kamiya ________________________________________________ 206 

Tathiane Cecília Enéas de Arruda ____________________________________ 207 

Caio Cabral da Silva _______________________________________________ 208 

Albert Haga ______________________________________________________ 209 

Gabriela Cotrim de Moraes __________________________________________ 210 

José Augusto Pinheiro Christino ______________________________________ 211 

Wilson de Campos Filho ____________________________________________ 212 

Ailton Belarmino da Silva ____________________________________________ 213 


