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ATA DA SETIMA REUNIAO OROINARIA DO CONSELHO DE CAMPUS DO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO
PAULO, CÂMPUS CUBATÃO, DO ANO DE DOIS MIl..;E DEZENOVE. Aos doze
dias do mês de setembro de dois mil e dezenove, àsquatorze horas é dezessete
minutos, no auditório do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São
Paulo ~Câmpus Cubatão, reuniram-se os membros do CONCAM bem como alguns
membros da comunidade escolar com o objetivo de realizar a Sétima Reunião
Ordinária do Conselho de Câmpus de acordo com a convocação do Presidente do
Conselho de Câmpus. A reunião foi iniciada pelo presidente pelo EXPEDIENTE: I.
Aprovação da ata da 1a reunião extraordinária. Robson relembra que houve uma

_correção do Gouveia nesta ata e passa à votação em que houve um voto de
abstenção e sete votos favoráveis à aprovação da ata. 11.Aprovação da ata da 2,a
reunião extraordinária. Em regime de votação, oito conselheiros manifestam-se
favoravelmente à aprovação e dois se abstém. dando continuidade à reunião,
Robson comenta que houve duas solicitações de jnclusào de pauta. Uma sobre o
calendário letivo de 2020, encaminhada pela diretora de ensino Ana Paula
Nedochetko, e' a outra submetida pelo' conselheiro Alcir para orqanização da
audiência pública do Programa Future-se. Robson menciona também qu~ os itens
de pautaincluldos por solicitação do conselheiro Cesar - exposição dos resultados
preliminares da pesquisa Painel' das diferenças do IFSP-CBT e apresentação do

·projeto interdisciplinar de educação socioàmbiental elaborado pelas alunas e alunos
dos cursos de licenciatura em matemática e licenciatura em - foram excluídos em

· função da ausência }ustificada do .conselheiro. Ele passa a, palavra, primeiro ao
conselheiro Alcir para esclarecimentos. Alcir comenta que o grupo de trabalho se
reuniu e verificou a portaria n? 1091/2015 que regulamenta audiências públicas no
âmbito do IFSP, Entretanto, ele fala que foi identificado que ela não contempla a
ação prevista por ser destinada à 'criação de cursos, ou seja, a portaria não dá conta
da necessidade da realização do evento pensado, e, portanto, o evento não poderia
ser juridicamente chamado de audiência' pública. Alcir informa ainda que houve I

consulta ao reitor e que ele reiterou que a audiência pública prevista ná portaria é só ~
para cursos. Assim, Alcir fala que o Grupo de Trabalho mudou o evento para ,
consulta pública. Robson fala que em conversa com Leandro e Alcir que a ideia
dessa consulta é debater e esclarecer a comunidade interna e externa sobre o, (
programa Future-se. Comenta ainda 'que não será definido se será feita a adesão ou
não ao programa neste evento, que será, apena~ um debate e não um . ~

, posicionamento oficial. Jairo fala que 'o termo "consulta" não seria o ide~l, porque ' .
· implicaria em haver um' posicionamento .e/ou deliberação sobre o programa.
Acrescenta, que ele não vê' ações concretas sobre tomada de uma posição
institucional nos demais campi sobre o programa. Alcir fala que .Jairo tem razão e
que não há vínculo dessa ação que ocorrerá no câmpus com a reitoria. Acrescenta
que existe uma comissão no CONSUP que estuda o programa Future-se. Ele afirma cfJ('
que o nome do evento será alterado. Robson propõe que seja debate público.
Marciel fala que a decisão da reitoria em relação.ao programa deve ser tornada em
breve, e considera que a decisão deve ser submetida à consulta da comunidade. ~
Robson fala que é' exatamente por isso que haverá a realização do debate, para .
que, posteriormente, possa haver uma decisão sobre o tema. Robson passa palavra _
à professora Ana Paula, Ana fala que não foi recebido qualquer comunicado sobre o
calendário 2020 da PRE. Ainda assim ela 'mencioná que adiantou o processo a fim \ J.t.B.
de a aprovação do calendário passar a tempo pelo CONCAM e também em função c-'\ ~
da necessidade dos administrativos em agendar as férias. Ela comenta que é \~
comum haver recesso durante nata1e ano' novo, mas pode haver mudanças para o ,~\\,V
próximo ano, porque o correto seria haver compensaçã~ de hO~S" mas que isso#
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ainda não está contemplado nessa previsão de calendário. Ela apresenta o
calendário com as 'datas de reuniões de planejamento, recesso, feriados e emendas
de feriado. Marciel fala que julho é período de férias docentes, que são 45 dias, por
lei. Rosileine lembra que este ano no carnaval o recesso durou toda a semana. Ana
Paula fala dos problemas de emendas em função da quantidade de dias letivos e
que a reunião de planejamento 2021 foi adiantado para 21' e 22 de dezembro de
2020, tendo em vista que haverá eleição-para diretor do cárnpus e para que haja um
período de' transição de gestão. Comenta ainda que o calendário foi elaborado' por
ela e pela diretora de apoio ao ensino. Menciona que foram colocados mais' de 100,
dias letivos nos dois semestres, visando a ocorrência de imprevistos. Alcir sugere

~que haja recesso em 2 e 3 de janeiro de 2020 para os administrativos. Ana Paula
fala que haverá recesso desde que a reitoria permita, porque pode ser que haja',
necessidade de compensação de horas. Alcir sugere que nesses dois dias ocorra
dedetização e limpeza de, caixa d'água.' Ana Pau Ia afirma que já passou' essa
demanda para a .adrniaistração. l\na Paula fala que ésses dois dias, a princípio,
ainda não estão certos para serem recesso. Alcir relata que a aprovaçãó do
calendário com .antecedência foi . uma sugestão do, CONCAM proposta
anteriormente. Robson acrescenta, que os calendários administrativo e acadêmico
estão reunidos nesta proposta. Ele esclarece que não haverá recesso em 2 e 3 de
janeiro, e se houver, deve haver reposição de horas. Ele falá que isso se dá pela-
insegurança, em tomar essa decisão porque o recesso necessitaria de uma
reposição de horas da parte de todos servidores, administrativos e docentes. Ele I

disse que ainda tentarão ajustar essas datas, se houver a possibtlidade. Rosileine
'disse que anualmente são programadas duas limpezas de caixa d'água', conforme
informações da DAD, e informa que não há mais qalões de' água no cárnpus.

,Robson fala que os alunos já tomam áqua dos filtros e que essa economia foi feita
em razão do ·contingenciamento ..Jairo questiona seo Formulário de Preferência de .
Atividades (FPA) deve ser preenchido duas vezes, e quer saber Se é a PRE .que

. determina, essas datas para preenchimento. Ana 'Paula fala que sim, que são datas
repassadas pela reitoria. Victor perqunta se o planejamento não poderia jser em 17 e
18 dê dezembro. Robson fala que a escolha das datas na semana .sequinte
relaciona-se ao fato de que os servidores teriam que repor esses dias da véspera do
natal. Jairo pergunta se datas de lançamento doinstrumento finalde avaliação (IFA)

, é vinculado ao calendário acadêmico, uma vez que houve um dia de sobra no
sistema. Àna Paula fala que o período de preenchimento do IFA contempla datas em
que haja alunos no câmpus e que o sistema SUAP não permite inserir menos que 19
semanas de aula, mas que o dia vago deve ter sido Um problema do SUAP ..Ana
Paula se compromete a falar, com a coordenadoria de registrds acadêmicos, para
prestar esclarecimentos sobre essas datas de lançamento do IFA no sistema.
Robson indica que pode .ser um dia de fechamento de aulas no SUAP. Gouveia
questiona se dia 01 de fevereiro não seria dia letivo, e se não existem aulas no' t
sábado. Ana Paula disse que professores não podem voltar no sábado,~e que as '~Q\I~'
aulas dos alunos começam em 5 de fevereiro. Robson propõe a votação da. '

"aprovação' do calendário' conforme apresentado na reunião, desde que não hajag
alguma orientação de. mudanças pela reitoria. Assirn.: çs conselheiros votam.' .
conforme segue: 10 favoráyeis;O contrários e O abstenções. Gouveia pergun.ta se '0 .

existe a possibilidade de feriados ingleses, mudando as datas de feriados para as I '

segundas, e Ana responde que ainda não. houve manifestação sobre o assunto. {
Robson passa ao próximo item de pauta 1. Apresentação da 'Comissão eleitoral e .
nomeia como membros dos 'docentes o conselheiro Gouveia, do segmento dos -
administrativos, o conselheiro Victor, e do segmento di~c~nte N~colas Antônio '
Passos Santos e Gustavo Dantas. Comenta que a cormssao podera ter membros'
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suplentes administrativos e docentes, caso surjam 'colegas voluntários para
trabalhar. Conclui dizendo que a comissão definitiva será apresentada na reunião de
10 de' outubro. O presidente passa para o próximo item da pauta; 2.,Ânálise da
possibilidade de recandidatura "do conselheiro Jairo Augusto dos Santos para ,
o próximo biênio. Robson comenta que, como o regulamento exige que o CONSUP
delibere sobre o assunto e que o CONSUP não colocou a questão em pauta; e tendo
em vista que não haverá tempo suficiente para avaliar o caso do.Jairo, ele retoma, a
questão para discussão e encaminhamento do CONCAM. lara pergunta quantos são
os mandatos de Jairo. Robson fala que foi um' mandato tampão e um normal. lara
fala .que uma situação semelhante no CONSUP já aconteceu, e que o entendimento
foi que mandato tampão não tem validade,' sendo que o' CONSUP permitiu a
candidatura novamente. Jairo disse que esse é um novo precedente para o debate.
Robson concorda.Máo fala que se não há reqularnentação, é possível se basear,
nos casos precedentes. Marciel corrobora a fala de Máo. Alcir concorda em acatar a, '

decisão' do-precedente. Assim, Robson coloca a seguinte proposta em votação:
quem são os favoráveis pela inscrição do professor Jairo para o próximo mandato do
CONCAM? Oito votos favoravelmente e dois se abstém. Robson pede que a
comissão eleitoral registre em ata a justificativa para aceite da candidatura de Jairo.
Jairo agradece os conselheiros. lara questiona a pauta sobre fumo' no cârnpus, e
justifica sua ausência nas reuniões anteriores por problema de saúde. Robson fala r

que a proposta era de conscientização inicial e que haverá ações neste sentido; Ele
fala que estão sendo discutidas ações para serem implementadas, como palestras
educativas, por exemplo. lara disse que a questão do fumo continua 'a mesma no
câmpus, que não há aviso sobre leis e sanções a' quem fumar no espaço público.
Ela diz que não fez denúncia ainda por estar aguardando as ações da direção.
Robson fala que as ações de conscientização estão sendo tomadas, com conversas
individuais, monitoramento, e sanções administrativas para todos.. Ele reforça que,
em relação ao uso de drogas ilícitas,~ as medidas serão mais drásticas. Lúcia fala
que na última segunda esteve na UNIFESP e que ela recebeu material de
educadores sobre o tema, de cursos à distância que ela participou. Jaíro sugere que
a experiência da UNIFESP seja repassada ao CONCAM e à comunidade porque
tratam .de assuntos relevantes. Lúcia falou que o material é para estudo e que partiu
dos alunos-a ideia de ir à UNIFESP. Falou ainda que a proposta' é aumentar o
número de participantes desse processo educativo. Victor fala que a proposta é
criação de um programa, mas que existem etapas, e que por ora apenas receberam
orientações dos professores da UNIFESP. Afirma que após esse estágio inicial o
tema, será repassado ao' CONCAM. Sem mais assuntos a tratar, a reunião foi
encerrada às 15h21 e eu, Livia Reis Dantas de Souza', lavro e~ta ata que, depois de
aprovada, vai assinada por mim, pelo presidente e pelos membros do conselho
presentes. '

146 LiviaReis Dantas de Souza

147 Robson Nunes 'da Silva' ,
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148 Carlos Eduardo Mendes Gouveia
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152 Alcir de Oliveira
.

. 153 Lúcia Helena Dai Poz Pereira

154 Rosileine Mendonça de Lima

155 Victor Rodolfo Lomnitzer

156. Gu'stavo Henrique Pereira Dantas

157 Gustavo Felipe Clemente.

158 Josué Fonseca
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