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Objeto: Ata da 6ª Reunião Ordinária do Conselho de campus do Campus São Paulo do ano de 2020.

Aos onze dias do mês de novembro do ano de dois mil e vi nte, às treze horas e vinte e um minutos,
realizou-se por videoconferência, a 6ª Reunião Ordinária do Conselho de campus do Campus São Paulo, sob
a presidência do diretor do Campus São Paulo, professor Luís Cláudio de Matos Lima Júnior. Para a
presente reunião, o presidente convocou todos os conselheiros tulares e convidou os suplentes, bem
como toda a comunidade acadêmica. I – ABERTURA DA REUNIÃO: Constatado o quorum, o presidente
iniciou a reunião cumprimentando a todos e informou que a reunião está sendo transmi da pelo Youtube
<https://youtu.be/KE7egI1vSA8>. Estavam presentes os c onselheirosRepresentantes
onselheirosRepresentantes do segmento docente
–
tulares: Ivan Francolin Mar nez, Carlos Vinicius Veneziani dos Santos, e Osmar Antunes
Junior. O conselheiro representante do segmento docente – suplente: Osmar da Rocha Simões.
Os conselheiros representante do segmento discente – suplentes:
suplentes: Felipe Rodrigues Maia, R odrigo Valen m
Volpon e Henrique Luís Baesa, que assumiram a tularidade em virtude da ausência dos cinco
representantes tulares do segmento. Os(as) conselheiros(as)
onselheiros(as) representantes
epresentantes do segmento técnicoadministra vo – tulares: Lílian Mar ns de Lima, Franciele Ferreira da Silva Figueiredo e Seânio Sales
A v e l i n o . Occonselheiro
representante
epresentante
dos
dos
ex-alunos
–
tular: Garabed
Kenchian. AUSENTES - ConselheirosRepresentantes
ConselheirosRepresentantes do segmento Docente – Titulares: Paulo Ramirez e
Antonio Faricelli. Conselheiros(as) Representantes do Segmento Discente – Titulares: Vitória de Lima
Santos, João Vitor Ribeiro da Silva, Tarcísio de Luca Silles e Bruna de Almeida Manfredini e João Gabriel
Cruz. II - INFORMES DO PRESIDENTE: O professor Luís Cláudio informou que até o presente momento não o
Orçamento para o ano de 2021 ainda não foi deﬁnido, mo vo pelo qual ainda há previsão de quando será
tratado neste fórum. O conselheiro Rodrigo Volpon indicou como pauta para a próxima reunião ordinária o
retorno presencial e o modelo de ensino presencial com u lização de ferramentas do EaD. O
presidente também indicou o Retorno Presencial, para o qual foi formada uma comissão composta pelos
conselheiros Henrique Baesa, Carlos Vinícius Veneziani e Franciele Figueiredo, o Calendário do PROEJA, que
poderá ser tratado em reunião extraordinária, além de Processo Sele vo e oferta de vagas. O úl mo, por
tanto, será tratado primeiro junto ao COLDIC e só então encaminhado ao CONCAM. III – ORDEM DO
D I A : Foi posta em votação a ata da 5ª Reunião Ordinária que obteve aprovação por
unanimidade. 1. Regimento Interno do Núcleo Incubador São Paulo e o Plano de Implantação do Núcleo
Incubador d o Campus São Paulo. O relator, professor César Fernandes, apresentou os documentos que
embasam a proposta e esclareceu que o principal obje vo do projeto é estabelecer uma parceria entre a
escola e a inicia va privada e que a Incubadora é uma forma de desenvolver os projetos de pesquisa com
mais intensidade. Falou também sobre as questões relacionadas a espaço sico, seria alocado no mesmo
espaço do Hotel de Projetos, o que funcionaria com certa regularidade, mas seria o ideal. Ao ﬁnal
agradeceu aos presentes e sanou algumas dúvidas referentes à apresentação. Registro a ausência do
conselheiro Felipe Maia. O conselheiro Rodrigo Volpon ques onou, dada a importância do projeto da
Incubadora, sobre o espaço utilizado pelo SINASEFE. Em resposta, diretor do campus disse que esse assunto
está sendo tratado pela reitoria, mas que o espaço onde funcionava o refeitório dos alunos já está em
reforma e abrigará tanto o IFMaker quanto a Incubadora, pois sempre foram tratados como prioridade em
sua gestão. O Regimento Interno e o Plano de Implantação foram postos em votação e aprovados com 7
(sete) votos favoráveis e 3 (três) contrários. Às quinze horas e trinta e três minutos, não havendo nada mais
a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião, da qual eu, Luciana de Oliveira
Santana, secretária execu va, lavrei esta ata, que, depois de aprovada, será assinada eletronicamente por
mim, pelo presidente e demais conselheiros presentes na reunião.
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Documento assinado eletronicamente por:
Rodrigo Valentim Volpon,
Volpon SP3027392 - Discente , em 06/02/2021 11:16:37.
Carlos Vinicius Veneziani dos Santos , PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO,
TECNOLOGICO em 10/01/2021 21:21:17.
Seanio Sales Avelino,
Avelino BIBLIOTECARIO-DOCUMENTALISTA,
BIBLIOTECARIO-DOCUMENTALISTA em 23/12/2020 13:00:15.
Lilian Martins de Lima,
Lima TECNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS,
EDUCACIONAIS em 23/12/2020 11:52:47.
Osmar Antunes Junior,
Junior PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO,
TECNOLOGICO em 18/12/2020 15:20:56.
Ivan Francolin Martinez,
Martinez PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO,
TECNOLOGICO em 16/12/2020 20:44:59.
Luis Claudio de Matos Lima Junior,
Junior DIRETOR GERAL - CD2 - DRG/SPO , em 16/12/2020 10:41:42.
Franciele Ferreira da Silva Figueiredo,
Figueiredo ASSISTENTE DE LABORATORIO,
LABORATORIO em 16/12/2020 09:08:56.
Henrique Luis Baesa,
Baesa SP3045048 - Discente , em 15/12/2020 22:59:55.
Osmar da Rocha Simoes,
Simoes PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO,
TECNOLOGICO em 15/12/2020 22:25:27.
Luciana de Oliveira Santana,
Santana SECRETARIO EXECUTIVO,
EXECUTIVO em 15/12/2020 17:23:04.
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