MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO

ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE CAMPUS DO INSTITUTO FEDERAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO, CAMPUS CUBATÃO, DO ANO DE DOIS MIL E
VINTE E UM. Aos sete dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e um, às 14 horas, reuniram-se os membros
do CONCAM, bem como outros membros da comunidade escolar, com o objetivo de realizar a primeira Reunião
Extraordinária do Conselho de Campus, de acordo com a convocação do Presidente do Conselho.
Excepcionalmente a reunião foi realizada de maneira virtual, devido ao isolamento social provocado pela
pandemia da COVID-19, através do link https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/robson-nunes-da-silva e disponibilizado a
todos. I. ORDEM DO DIA : 1. Aprovação do calendário escolar do ano letivo de 2021. Leticia explica
um pouco como chegou às datas levando em consideração as férias e rematrículas. O Presidente apresenta
uma sugestão de calendário, faz uma observação se existe a possibilidade do início do ano letivo de 2021 ser
igual para todos os cursos? A diferença é de vinte e sete dias letivos, descontados os sábados e feriados, uma
possibilidade seria propor projetos de extensão para o período que vale como atividades complementares ou
mesmo para divulgar os cursos antes do SISU que serão em meados de abril. Ana explica que os sábados
letivos são uma reposição de dias de semana e que fosse assíncrona. Ana Paula fala que o campus acabou
tendo dois calendários em 2020 - o longo e o curto e em 2021 o calendário curto se tornou o longo por cento
e oito dias em um semestre e cento e nove no segundo semestre, e devido à excepcionalidade, foi pensado
nas férias ocorrerem em meados de fevereiro e agosto. Leticia faz uma apresentação de uma sugestão de
calendário. Jairo pergunta se os calendários têm previsão de aulas presenciais? Ana Paula responde que
recebeu a orientação do Ministério da Educação (Portaria) que enquanto estiver em pandemia caberá ao
dirigente da instituição (Reitor) e dirigente do município no qual está localizada a escola, decidir retornar ao
presencial e/ou ter uma volta escalonada. Robson faz o encaminhamento para os dois calendários propostos,
ressaltando para que haja uma proposta de calendário para os quartos anos, que será discutido. O presidente
faz a votação de calendários separados. Em regime de votação pela proposta do calendário da direção com as
devidas correções: seis conselheiros favoráveis e três conselheiros se abstiveram. Em regime de votação pela
sugestão do calendário proposto pela Leticia, os conselheiros se abstiveram. O presidente deu por encerrada a
reunião, e nada mais havendo a tratar, eu, Fabiana Silveira Botani Gimenes de Jesuz, lavro esta ata que,
depois de aprovada, vai assinada por mim, pelo presidente e pelos membros do conselho presentes.
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