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  Objeto: Objeto: Ata da 5ª Reunião Ordinária do Conselho de câmpus do Câmpus São Paulo do ano de 2021.

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE CÂMPUS DO CÂMPUS SÃO PAULO DO INSTITUTO FEDERAL DEATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE CÂMPUS DO CÂMPUS SÃO PAULO DO INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO, DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E UM.EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO, DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E UM. Aos catorze dias do mês
de julho do ano de dois mil e vi nte e um, às treze horas e vinte e três minutos, realizou-se por videoconferência,

a 5ª  Reunião Ordinária do Conselho de câmpus do Câmpus São Paulo, sob a presidência da diretora em exercício
do Câmpus São Paulo, Carmen Monteiro Fernandes. Para a presente reunião, foram convocados (as) todos(as)
os(as) conselheiros(as) tulares e convidados(as) os(as) suplentes, bem como toda a comunidade
acadêmica. ABERTURA DA REUNIÃO:ABERTURA DA REUNIÃO: A presidente iniciou a reunião cumprimentando a todos e informou que a
reunião está sendo transmi da pelo Youtube < https://youtu.be/cIgdhiLBTeM>. O quorum para o início da reunião
teve como par cipantes os conselheiros Henrique Luis Baesa, Gustavo Bucci Carrascosa, Carlos Vinicius Veneziani
dos Santos, Paulo Ramirez, Antônio Faricelli Filho, Ivan Francolin Mar nez, Osmar da Rocha Simões, Gilberto
Cuarelli e Franciele Ferreira da Silva Figueiredo. Também es veram presentes, os(a) conselheiros(a)os(a) conselheiros(a)  Rodrigo
Valen m Volpon,   Garabed Kenchian Luciana Chiarioni.   Não compareceu à reunião o cNão compareceu à reunião o c onselheiro tularonselheiro tular
representante do segmento discente representante do segmento discente Felipe Rodrigues Maia. Em cumprimento aos ritos do conselho a presidenta
empossou os conselheiros Gustavo Bucci Carrascosa e Rodrigo Valentim Volpon que assumirama titularidade junto
ao segmento discente. I – I – Aprovação da Ata da reunião anterior:Aprovação da Ata da reunião anterior:  A ata da 4ª Reunião Ordinária foi aprovada com
7 (sete) votos favoráveis dos conselheiros Henrique Luis Baesa, Gustavo Bucci Carrascosa, Paulo Ramirez, Antônio
Faricelli Filho, Ivan Francolin Mar nez, Osmar da Rocha Simões, Franciele Ferreira da Silva Figueiredo e 1 (uma)
abstenção do conselheiro Carlos Vinicius Veneziani dos Santos. EXPEDIENTE:EXPEDIENTE: II – II – Informes da Secretaria: Informes da Secretaria: A
secretária do conselho jus ficou a ausência daconselheira Lílian Mar ns de Lima por mo vo de férias e do
conselheiro Osmar Antunes Junior por questões médicas. III – Informes da presidenta: III – Informes da presidenta: A vice-diretora informou
que deve ser emi do nos próximos dias, um comunicado com o posicionamento oficial do Câmpus São Paulo
quanto ao retorno das a vidades presenciais em decorrência da determinação do Governo do Estado na manhã
desta quarta-feira e das no cias que estão circulando a esse respeito. IVIV– – Informes da Informes da Comissão para Revisão doComissão para Revisão do
Regulamento do Conselho de CâmpusRegulamento do Conselho de Câmpus: : O conselheiro Ivan Francolin Mar nez, presidente da comissão, esclareceu
que foi feita uma consulta ao Procurador Federal junto ao IFSP e, em virtude do parecer emi do, o qual que
apontou diversas irregularidades e ilegalidades tanto no Regulamento do Conselho de Câmpus do Câmpus São
Paulo, quanto na Resolução N.º 45/2015, de 15 de junho de 2015, e considerando a reunião ocorrida entre a
comissão, a secretária do conselho e o diretor geral do câmpus no úl mo dia 7 (sete), bem como o processo de
revisão dos documentos que está ocorrendo no ins tuto, a comissão solicitou uma prorrogação de prazo para
apresentar o seu parecer e informou que os trabalhos serão, suspensos até que seja emi do por parte da Reitoria
uma nova resolução contemplando os ponto apresentados pelo procurador e a par r disso seja dada con nuidade
à revisão do Regulamento. A comissão deverá se pronunciar na próxima reunião ordinária. Na sequência, a
secretária do Conselho solicitou novamente a palavra e explicou sobre a proposta de alteração no texto de
encerramento das atas do CONCAM e sugeriu que fosse adotado o modelo já u lizado pelo Conselho Superior,
solicitando, por tanto, que fosse colocado em votação para que a par r da presente reunião o referido documento
passe a ser assinado apenas pela secretária e presidente da reunião. A solicitação foi aprovada com 8 (oito) votos
favoráveis dos conselheios(a) Henrique Luis Baesa, Gustavo Bucci Carrascosa, Paulo Ramirez, Antônio Faricelli
Filho, Ivan Francolin Mar nez, Carlos Vinicius Veneziani dos Santos, Osmar da Rocha Simões, Franciele Ferreira da
Silva Figueiredo. ORDEM DO DIA: ORDEM DO DIA: Formação da Comissão para o Processo Eleitoral de Recomposição do CONCAMFormação da Comissão para o Processo Eleitoral de Recomposição do CONCAM
– SPO para o biênio 2020-2021.– SPO para o biênio 2020-2021. A secretária do conselho esclareceu que em virtude das vacâncias e das perdas de
mandatos, será necessário deflagrar nova eleição de recomposição para o biênio atual em atendimento ao ar go
6º da Resolução Nº 45/2015 que diz que no caso de um dos segmentos não possuir todos os membros previstos
para a composição do CONCAM e de a lista de suplentes estar esgotada, uma nova eleição deverá ser realizada,
para completar os membros faltantes e para concluir o mandato corrente. A comissão será composta pelos
conselheiros Ivan Mar nez, Gustavo Carrascosa e Antonio Faricelli. A conselheira Lílian Lima, presidente da
comissão que realizou o úl mo processo eleitoral, será consultada sobre seu interesse em par cipar da atual
comissão quando do término de suas férias para que haja representação de todos os segmentos. V - ApresentaçãoV - Apresentação
dos Calendários Acadêmicos 2021 e 2021.2. dos Calendários Acadêmicos 2021 e 2021.2. A diretora de ensino, professora Lucia Sco  Franco de Camargo Azzi



Collet, iniciou sua apresentação dizendo que o calendário foi confeccionado com base no checklist encaminhado e
alguns pontos não contemplados no documento foram inseridos para atender às necessidades do câmpus. Disse
ainda que estão sendo feitos muitos esforços para conseguir alinhá-los ao calendário civil e acredita que, com
base no estudo inicial apresentado, isso já será possível em 2022. Quanto ao calendário do PROEJA, esclareceu que
terá um regime ainda mais especial, a fim de também igualá-lo aos dos demais cursos. As diretoras sanaram
algumas dúvidas dos conselheiros e se comprometeram em realizar as alterações apontadas que foram
principalmente quanto à padronização e formatação dos documentos. ENCERRAMENTO: ENCERRAMENTO: Às quinze horas e cinco
minutos, não havendo nada mais a tratar, a presidenta agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião.
Eu, Luciana de Oliveira Santana, lavrei a presente Ata, cer fico e dou fé que ela foi lida e aprovada pelos membros
deste Conselho, e será assinada por mim e pela presidenta.
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