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ATA DA IX REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE CAMPUS DO CAMPUS SÃO
PAULO DO INSTITUTO
FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE
SÃO PAULO, DO ANO DE DOIS MIL E
DEZOITO.
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Aos catorze dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito, realizou-se no Auditório
SPI, do Campus São Paulo, às treze horas e vinte e seis minutos, a IX Reunião Ordinária do
Conselho de Campus do Campus São Paulo, sob a presidência do Diretor Geral do Campus São
Paulo, Professor Luís Cláudio de Matos Lima Júnior. Para a presente Reunião Ordinária, o
Presidente convocou todos os conselheiros titulares e convidou os suplentes, bem como toda
comunidade acadêmica. Estavam presentes os Conselheiros Representantes do segmento
Docente - Titulares: Ivan Francolin Martinez e Gabriela Cotrim de Moraes; Conselheiro
Representante do segmento Docente - Suplente: Paulo Ramirez, convocado em virtude da
justificativa de ausência do conselheiro Henrique de Camargo Kottke e do suplente Leandro
Daros Gama; Paulo Roberto de Abreu, convocado em virtude da ausência da Conselheira Alice
Reis Souza e do segundo suplente Osmar da Rocha Simões; Eduardo Vítor de Souza,
convocado em virtude da ausência de Carlos Eduardo Procópio; Conselheiros Representantes
do segmento Técnico-administrativo
- Titulares: Larissa Vicente Tonacio e Natanael
Benedito Amaro; Conselheiros Representantes do Segmento Discente - Titulares: Pedro
Femando Poveda, Gustavo Bucci Carrascosa e Théo Lucas de Jesus Rocha, convocado em
virtude da ausência do conselheiro Helder Orlando de Souza. Conselheiro Representante da
Comunidade Externa: Edson Sadao lizuka. Ausentes - Conselheiros Representantes do
Segmento Discente - Titular: Marcella Seika Shimada e Natália Borges Maia. Ausência
Justificada - Conselheiro Representante do segmento Docente - Titular: Carlos Eduardo
Procópio, Henrique de Camargo Kottke, Alice Reis de Souza - Suplente: Leandro Daros
Gama, Osmar da Rocha Simões; Conselheiro Representante
do segmento Técnicoadministrativo - Titular: Elissa Fontes Soares Lopes, Nivaldo Cesário de Souza, Wilson de
Campos Filho - Suplente: Ailton Belarmino da Silva. Conselheiros Representantes do
Segmento Discente - Titular: Helder Orlando de Souza. I - ABERTURA DA REUNIÃO:
Constatado o quórum, o Presidente iniciou a reunião cumprimentando a todos. 11 INFORMES DO PRESIDENTE: O Presidente informou que haverá uma inversão de ordem
de pauta (Y pela 4a) informada na convocação, pois o convocado para parecer técnico, da
Coordenadoria de Turnos, Nélson Pinto da Mota, precisaria adiantar sua apresentação, o que
iria ocorrer após a posse dos novos conselheiros eleitos e a aprovação das atas das reuni - s
anteriores 111 - ORDEM DO DIA: 1. Posse dos Conselheiros Eleitos. O president
o
CONCAM SPO, o diretor Luís Cláudio Matos de Lima Júnior convocou à cerimônia de posse
os seguintes conselheiros: Do segmento Docente, em suplência: Paulo Ramirez, Osmar
Rocha Simões (ausente), Paulo Roberto de Abreu e Eduardo Vítor de Souza. Do segmen
Discente, em suplência: Théo Lucas Jesus Rocha. Os conselheiros eleitos assinaram os termos
de posse e o presidente explicou como ocorrem as reuniões e solicitou que a secretaria des
conselho envie o regulamento aos novos membros eleitos. 2. Aprovação das Atas. Foi posta
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em votação a ata da VIII Reunião. Ordinária: Ata apro.vada co.m 4 (quatro.) Vo.to.sfavo.ráveis e
05 (cinco.) abstenções. Foi posta em votação também a ata da III Reunião. Extraordinária: Ata
apro.vada co.m 4 (quatro.) Vo.to.sfavo.ráveis e 05 (cinco.) abstenções. 3. Projeto Alvorada. O
presidente deste CONCAM informou que o. Projeto Alvorada não. poderá ser realizado. no.
Campus São. Paulo, pois pelo. Edital, apenas um campus por Instituto. Federal poderia fazer parte
do. projeto. e o. Campus Campinas foi o. escolhido, portanto estava retirando. o. item da pauta
desta reunião. 4. Apresentação
do mapa de salas pela CTU. O Relator Técnico, Nélson Pinto.
da Mota responde ao. questionamento realizado. pelo. conselheiro Henrique de Camargo Kottke,
sobre os espaços ocupados no. campus. Nelson explica que há dois anos os mapas das salas são.
publicados na página do. campus; explica ainda que há dois tipo.s: geral (por sala) e mural (por
turma). Nélson afirma que não. há espaços disponíveis ou áreas ociosas e apresenta uma tabela
que mostra as taxas de ocupação de todos o.S espaços nos turnos manhã, tarde e noite para
comprovar sua fala. Nelson afirma que não. há ociosidade por período, o. que há é uma
movimentação constante em função. dos laboratórios e aplicação. de provas. Em sua fala, sugerese então. a inclusão. de uma pauta sobre acessibilidade, problema que influi na alocação de salas.
O conselheiro Natanael informa que há algumas salas trancadas; Nélson explica que algumas
salas precisam ser trancadas pois há material patrimoniado
(valor), É questionado pelo.
conselheiro Ivan do. porque não. se usa o. sistema de reserva de salas existente no. SUAP e se faz
a reserva por processo, Nélson responde que o. sistema ainda não. atende às necessidades da
CTU, mas que estão. em fase de teste algumas mudanças no. sistema de reserva de salas. A
conselheira Gabriela relata problemas com as salas do. bloco D, que por muitas vezes estão.
trancadas com as chaves em poder das áreas (departamentos) em que estão. localizadas, o. que
dificulta o. acesso. à sala que já fora reservada previamente. O presidente informa que nenhuma
sala é exclusiva de algum departamento. específico. Ele afirma que após o. fim da reunião. irá
procurar os diretores de departamento. que utilizam as salas do. bloco D para verificar o.ocorrido.
O conselheiro Ivan relata ainda que, sobre a questão. de organização do. registro. de utilização.
precisa ser ajustado. pois as vezes a CTU vem procurar chaves com pessoas que as pegaram, e
isso. significa que aparentemente
não. estão. registrando. todas as retiradas de chaves.
Conselheiros decidem então. que não. serão. necessários outros esclarecimentos sobre a questão.
dos espaços no. campus. 5. Orçamento 2019. O relator, presidente deste CONCAM, apresenta
planilha discutida em reunião. na reitoria, explicando. os itens de consumo e de capital. Ele
informa que a mudança da matriz CONIF diminuiu a previsão. orçamentária em 10% para o.
valor de R$ 10.771.595,45. Os conselheiros observam que o. corte é maior do. que 10%, po.is
ainda há a inflação. a ser considerada. O relator diz observar que há outra diminuição. a ser
considerada, pois o. orçamento é o. mesmo. para um número de alunos que aumenta a cada ano..
O conselheiro Edson diz que é preciso. um posicionamento
técnico. sobre a diminuição. do.4
orçamento, O relator sugere a inserção. de uma pauta para discutir a possibilidade de captação.
de recursos externos. Decidiu-se como proposta de pauta trazer a este Conselho o. Professor
Adalton, da Reitoria do. IFSP, para apresentação. sobre a Fundação. que trabalha com o. IFSP
para verificar a possibilidade da captação. de recursos com convite estendido. aos coordenadore
de curso. e representantes
de subárea. O relator faz a descrição. detalhada da divisão.
orçamento 2019. Conselheiro Ivan propõe a formação de uma comissão para análise do.
orçamento. com a participação. de pessoas co.m conhecimento técnico. sobre o. assunto. Entre os
pares, este CONCAM decidiu que a comissão será composta pelos conselheiros: Edson, Ivan e
Paulo. Abreu. Conselheiro
Ivan questiona a quantidade de seguranças (postos fixos) e
conselheiros sugerem a implementação de um sistema de controle de acesso. (catracas) para
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diminuir os postos de vigilância, o que poderia gerar uma diminuição de custos. O relator traz
à discussão o valor da conta de água (alto) e diz ter chamado a empresa SABESP para verificar
possível vazamento, mas sem retomo. Conselheiro Edson solicitou a emissão de oficio pelo
Campus São Paulo do IFSP, pois encaminhará pessoalmente à direção da SABESP. Foi
questionada também pelos conselheiros a questão das caçambas que retiram o entulho e as
folhas secas do campus, pois se houvesse outra destinação para estas folhas, poderia haver um
corte de custos também. Às 16 horas e trinta minutos, não havendo nada mais a tratar, o
Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião, da qual eu, Femanda Ferreira
Boschini - Secretária do CONCAM (em substituição), lavrei esta ata, que, depois de aprovada,
será assinada por mim, pelo Presj5nte e demais COflh~a
reunião.
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