
ATA DA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE CAMPUS DO INSTITUTO 1 

FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO, CAMPUS CU-2 

BATÃO, DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E UM.  Aos onze dias do mês de novembro de 3 

dois mil e vinte e um, às quatorze horas e dez minutos, reuniram-se os membros do 4 

CONCAM, bem como outros membros da comunidade escolar, com o objetivo de 5 

realizar a oitava  Reunião Ordinária do Conselho de Campus, de acordo com a con-6 

vocação do Presidente do Conselho. Excepcionalmente, a reunião foi realizada de 7 

maneira virtual, devido ao distanciamento social provocado pela pandemia da CO-8 

VID-19, através do link https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/artarxerxes-tiago-9 

tacito-modesto e disponibilizado a todos previamente. I. EXPEDIENTE: Aprovações 10 

da ata da 07ª Reunião Ordinária de 2021: O Presidente pergunta se tem alguma ob-11 

servação, ninguém se manifestando, foi colocada em votação. Em regime de vota-12 

ção: 09 (nove) conselheiros favoráveis.  II. ORDEM DO DIA - Previsão Orçamentária 13 

– 2022: O Presidente informa que teve uma parcela de recomposição orçamentária, 14 

mas que esse valor depende de aprovação da LOA para 2022. 15 

 16 
O Presidente fala sobre a redistribuição dos valores, tendo um acréscimo de 2021 17 

para complementar o valor da alimentação. 18 

 19 
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 20 
Pedro pergunta por qual motivo os valores referentes ao material permanente e ma-21 

terial permanente de informática foram alterados, uma vez que foi votado como não 22 

passível de alteração na reunião anterior deste conselho. O Presidente informa que 23 

foi alterado por equívoco, mas será feita a correção, voltando para os valores anteri-24 

ormente colocados, ou seja,  “material permanente R$ 150.000,00” e “material per-25 

manente de informática R$ 50.000,00”. Em seguida, sem mais manifestações por 26 

parte dos conselheiros, a proposta de orçamento foi colocada em votação. Em regi-27 

me de votação: 09 (nove) conselheiros favoráveis. Antes de passar para o próximo 28 

item da pauta, o Presidente do Conselho pede licença para fazer uma ressalva sobre 29 

o recente falecimento do professor Carlos Mendes Gouveia, que havia sido eleito 30 

membro Suplente do Conselho de Campus, e também já foi conselheiro em gestões 31 

passadas do CONCAM de Cubatão. Em memória e homenagem ao Colega, o presi-32 

dente propõe um minuto de silêncio. Em seguida, indica a possibilidade de conver-33 

sar com os colegas da área de Física para que o laboratório de física do campus 34 

possa passar por uma reestruturação e receber o nome do saudoso professor. O 35 

professor Leandro, Diretor de Pesquisa e Inovação indica que haverá uma homena-36 

gem simbólica ao professor Gouveia na abertura do CONICT 2021. Análise e Apro-37 

vação do Regulamento do Laboratório de Turismo: A Conselheira Matilde faz a 38 

relatoria:  39 



 40 
O Presidente pede para fazer uma correção na nomenclatura de CEN para CAE, e, 41 

em seguida, não havendo manifestação dos demais conselheiros, foi colocada em 42 

votação. Em regime de votação: 09 (nove) conselheiros favoráveis. Análise e Apro-43 

vação do relatório final da revisão do PDI 2019/2023: A conselheira Matilde faz a 44 

relatoria:  45 



 46 
Após a exposição da relatoria, Ana Paula agradece aos membros da Comissão pelo 47 

trabalho realizado e enfatiza o protagonismo dos alunos no processo. Não havendo 48 

manifestação dos conselheiros, o Presidente coloca em votação. Em regime de vo-49 

tação: 09 (nove) conselheiros favoráveis. Informes Gerais; O Presidente fala sobre 50 

a Taxa de transmissão COVID-19: Estado de SP: 0,75 e Baixada Santista: 0,88; Taxa 51 

de ocupação: Leitos do Estado de SP: 21,3% e Baixada Santista: 18,7%. 52 



 53 

 54 

O Presidente deu por encerrada a reunião às quinze horas, e nada mais havendo a 55 

tratar, eu, Fabiana Silveira Botani Gimenes de Jesuz, lavro esta ata que, depois de 56 

aprovada, vai assinada por mim, pelo Presidente e pelos membros do conselho 57 

presentes.  58 


