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I AT,A DA IV REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO'
DE CAMPUS DO CAMPUS SÃO PAULO DO, . ~ .
INSTITUTe;> FEDERAL DE EDUCAÇÃO~ CIÊNCIA E'
TECNOLOGIA DE SÃO PAULO, oo ANO DE DOIS,
MIL E DEZENOVE.

. \ .

Aos oito dias do mês de maio do ano de dois mil 'e dezenove, realizou-se no Auditório da
Mecânica, do Compus São Paulo, às treze horas e dezessete minutos, a IV Reunião Ordinária
do Conselho de compus do Compus São Paulo, sob a presidência do Diretor do Compus São
Paulo, Proféssor 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. E.stavam presentes os Conselheiros Representantes do segmento
Docente - Titulares: Ivan Francolin Martinez, Alice Reis de Souza, Leandro Dares Gama, Paulo
Ramirez e Gabriela Cotrim de Moraes. Conselheiro Re'presentante do segmento Docente f-

I

Suplente: Osmar da Rocha Simões, Eduardo Vitor de Souza e Paulo Roberto de Abreu.
Conselheiros Representantes do segmento Técnico-administrativo - Titulares: ELissa Fontes
Soares· Lopes, Wilson de Campos Filho, e Natanael Benedito Amaro .. Conselheiros.
Representantes do ~egn:'lento·Discente - Titulares: Pedro Fernando Poveda e Théo Lucas de
Jesus Rocha. Ausentes - Conselheiros Representantes do segmento Técnico-administrâtivo -

~".
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Titulares: Larissa Vicente Tonacio e Nivaldo Cesário de Souza. Conselheiro Representante do
Segmento Discente - Titular: Helder Orlando de Souza e Gustavo Bucci Carrascosa.
Conselheiro-Representanteda Comunidade Externa: ~dson Sad~1Olizuka. I - ABERTURA DA
REUNIÃO: Constatado o quórum, o' Presidente iniciou a reunião cumprimentando ~ todos. 11~
INFORMES DO PRESIDENTE: O Presidente iniciou a reunião esclarecendo sobre a força de '

\ ~I~

trabalho no compus São Paulo e os contingenciamentos orçamentários feitos pelo Governo, ~'r:rP'
. segundo o presidente, cerca de 3·7% do orçamento do IFSP encontra-se bloqueado. Informou-

que os diretores dos campi estão realizando um estudo prevendo pos'síveis cortes e tentando !..-
minimizar os impactos que poderão causar. O conselheiro Ivan sugeriu que sejam feitas
campanhas de conscientização da comunidade escolar visando uma redução nos custos do
compus: Como sugestão de pauta para as próximas reuniões tivemos Recuperação Paralela,
sugerido pela .conselheira Alice e Força de Trabalho do compus São Paulo, sugerido pelo ') ~ .
Presidente. 11I - ORDEM DO DIÀ: 1. Aprovação da Ata'. Foi posta em votação a ata da 111. .I
Reunião Ordinária de 2019: Ata a rovada, com 5 cinco votos favoráveis e 03 três . ~
abstenções. 2. Reforrnulaçãodo PPC do Curso de Espec,ialização em Docência na Educação J _

k. ,t

Superior. ~ relatora, con~elheira Elissa Fontes, apresent~~ parecer'.fa·voráve~ à ,reformulaç~ão . .
em questao tendo .em vista qfJe cympre todos os requisltos. O 'DIretor de Pós-Graduação, I

( Pesquisa e Extensão, Professor Thomas Edson' Filgueiras Filho; sanou 'algumas dúvidas do .
. conselh.eiros eesclareceu que houve um erro, no preenchimento do formulário. ,A correção, .:
consequenternente, gerou uma redução na carga horária prevista, sendo essa. de 370 horas.
Registra-se a chegada do conselheiro Théo Lucas, Rocha. 'Posto em votação o parecer foi
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, "
aprovado com 7 (sete) votos favoráveis e 2 (duas) abstenções. foi solicitada a inversão de
pauta e aprovada por unanimidade. 3. Esclarecimentos sobre' uso dó e-mail lnstitucional
como meio de comunicação' oficial. O conselheiro Ivan Martinez havia solicitado
esclarecimentos com relação ao uso do e-maiUnstitucional como meio de comunicação oficial,'
alegando que servidores se recusam a respondê-Io. Entendendo que não se trata de um
assunto a ser discutido pelo CONCAM, o Presidente agradeceu a presença dos servidores
Rafael Ribas e Saulo Escarpina, que 'esta~am,pres~ntes e afirmou 'que o e-m'ail institu'cional
deve ser utilizado como meio.de comunicação oficial e que o serv~dor tem .obrigaçãode utilizá-
10.4. Esclarecimentos sobre transparência nas contas e atividades do campus. O conselheiro
Ivan questionou ainda sobre a questão dos procedimentos e transparências nas contas e
atividades do Compus. Com intuito de analisar melhor essas questões o Presidente sugeriu a

, criação ~e um grupo de trabalho dentro do CONCAM para tratar os procedimentos internos
da Instituição, e disse que irá p-rovidenciar a publicizàção dos procedimentos já existentes para
análise do grupo de trabalho e comunidade e posteriormente uma revisão destes. Registra-se
a saída da conselheira Elissa Fontes. S.Reformulação do PPC do curso de Pós-graduação lato
Sensu em Controle e Automação. O relator, conselheiro Pedro Poveda, após uma breve
explanação' do processo-de reformulação do curso, recomendou a .aprovação do parecer de

.sua autoria. Para complementar as informações e dirirnir.questionamentos relativos ao item; .' ,
fez uso da palavra o Professor Tarcísió Leão, também coordenador do curso em questão, qU~.
enfatizou sobre a reforrnulação da grade e adequação da Carga Horária que ocorre por força
de lei. Posto em votação o parecer foi aprovado com 6 (seis) votos favorávels e 3 (três ~' (
abstenções. 6. Manutenção do' compus. Além de indagar como funcionam as questões, i'

, \ .
relacionadas à manutenção do campus, o conselheiro Ivan Martinezafirrnou que não há

/ ' '

procedimentos lnstltucionais e q\-l8 alguns não funcionam. Em resposta,.o Diretor de .
Administração, Roberto José, presente na reunião, com conivência do Conselho fez uso da'. ' . /
palavra e informou que, assim como o suporte de TI, a manutenção conta com um sistema
para atender às demandas do campus e que os chamados são abertos a partir do endereço ~
eletrônico ma-nutencao.spo@ifsp.edu.br. O Presidente se comprometeu em divulgar melhor, . ~
esses serviços pará que todos tomem conhecimento e procedam corretamente quando

I necessário. _ Às quinze horas e vi9te e cinco minutos, não havendo nada mais a tratar, o ,
Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião, da qu I eu.. Luciana de
Oliveira Sãntana - Secretária Executiva, lavrei esta ata, que, depois de aprovada, será assinada
por mim, pelo Presidente e demais consei iros presentes na reunião, '

lucia eira 'santana
Seêretária Executiva

LuísCl
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Alice Reis de Souza ~IO Roberto de Abreu '

Representa t Docente -Representante Docente
, I

Membro itular , Membro Suplente
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P.edro Fernando Poveda '
I.

Representante Discente
Membro ifitular
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Leandro Daros Gama
Representante 'Docente, '

Membro Titular

Théo Lucas de Jesus Rocha
Representante Discente

Membro Titular

I. ~ artinez
,);:;~ pocente

Me bro Titular,

Elissa Fontes Soares Lopes
Representante TAE

Membro Titular ":
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Osrnarda Rocha,Simões
Representante Docente

Membro Suplente
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Eduardo, Vitor de Souza
Representante Docente

Membro Suplente

Wilson
Re~resent

~embro
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