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

ATA DA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA 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 treze dias do mês de maio de dois mil e vinte e um, às 14 horas e 29 minutos, reuniram-se
os membros do CONCAM, bem como outros membros da comunidade escolar, com o objetivo de realizar a
terceira Reunião Ordinária 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/artarxerxes-tiago-tacitomodesto e disponibilizado a todos. I.EXPEDIENTE: Aprovações da ata da 02ª Reunião Ordinária de
2021. O Presidente pergunta se tem alguma observação, ninguém se manifestando, foram colocadas em
votação. Em regime de votação: 07 (sete) conselheiros favoráveis e 1 (um) conselheiro se absteve. II. ORDEM
DO DIA: Posse do Conselheiro Jairo Augusto dos Santos. O Presidente faz o informe. Vacância da
Conselheira Rebeca Viana. O Presidente faz o informe que devido a quatro faltas não justiﬁcadas ela deixa
de ser conselheira. Conselheiro Pedro pede esclarecimento quanto às faltas do conselheiro Rafael Gustavo
Pereira Perez. Secretária informa que o conselheiro Rafael tem duas faltas não justiﬁcadas e uma falta
justiﬁcada. O Presidente delibera para a inclusão de pauta da apreciação do calendário especial (em anexo),
com término previsto para dezembro de 2021, para as turmas de quartos anos do CTII e CTEI, em razão das
agendas de Enem e vestibulares, em regime de votação 8 (oito) conselheiros favorável. Acessibilidade
digital dos estudantes. O Presidente informa que conseguiu a doação de vinte e três computadores
podendo suprir essa necessidade. Conselheiro Jairo fala sobre um veto presidencial com o corte de verba.
Esclarecimentos sobre instabilidades na plataforma Moodle, SUAP, RNP. O Presidente explica sobre a
infraestrutura e esclarece sobre a instabilidade e previsão de estabilidade é para o mês que vem. O Presidente
coloca em votação para Paulo Evaristo dar alguns esclarecimentos, oito conselheiros favoráveis. Paulo
Evaristo, Diretor da Educação à Distância do IFSP, informou que os servidores da Reitoria tiveram um aumento
grande de requisições de acessos ou chamadas concorrentes, um aumento de uso de serviços que foi
ampliado nos últimos dias e onerou os processamentos e a disponibilidade dos serviços acabou sendo
comprometido, gerando lentidões e a queda do serviço do Moodle na última sexta-feira. Desde então houve
um trabalho intenso para tentar a estabilização do serviço, fazendo otimizações e ajustes. Na segunda feira,
houve por bem parar os serviços por um dia para analisar o problema e fazer atualizações nos sistemas e
recursos de infra, tentando essa otimização do acesso e da melhoria de resposta ao serviço do Moodle. Houve
otimizações e atualizações no aumento de uso de recursos computacionais e utilizar melhor o serviço de
‘cache’ da rede, de forma que possa deixar o sistema mais ﬂuido. É importante lembrar que está no Plano de
Gestão do Professor Silmário, nosso Reitor, a proposta de viabilizar e ampliar os serviços de hospedagens dos
serviços dos campi na infra da reitoria, de modo a atender plenamente todos os campi. Estão sendo feitas
cotações para outros serviços, para atender todas as demandas e projetos que envolvam o uso do Moodle.
Conselheiro Pedro demostra uma preocupação quanto aos prazos, caso o Moodle pare de funcionar
novamente. O Presidente explica que a orientação da gestão é que a partir do momento que sair um
comunicado oﬁcial e que os alunos e professores ﬁquem tranquilos aos prazos institucionais havendo uma
ﬂexibilidade e que o SUAP seja um canal oﬁcial de comunicação. Informes: Comissão Eleitoral –
Recomposição de vagas CONCAM. O Presidente pede para atualizar o processo eleitoral acrescentando
duas vagas de docente para suplente, aprovado por maioria. Comissão para atualização do Regimento
Interno do Campus Cubatão. O Presidente informa sobre o pedido de prorrogação do prazo por mais duas
semanas além do prazo. Informações sobre o orçamento de 2021. O presidente fala sobre a
recomposição de dois representantes docentes, dois representantes técnicos, dois representantes discentes e
quatro indicações da gestão, e faz uma proposta para ser feita uma eleição via Aurora, e para fazer parte da
comissão um membro do CONCAM de cada seguimento – Matilde se candidata, Rejane foi indicada pelo
Presidente e Pedro se candidata. O Presidente deﬂagra as eleições em no máximo dez dias (24/05/21),
aprovado por maioria. O Presidente expõe que foi sancionada a Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2021 pelo
Presidente da República, conforme Lei nº 14.440 de 22 de abril de 2021, havendo corte no que estava
programado no Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA). Decreto de bloqueio de dotações orçamentárias,
Decreto nº 10.686, de 22 de abril de 2021. Os valores previstos no PLOA e TOMO II da Lei Orçamentária para
2021 foram afetados com os vetos do presidente e o decreto de bloqueio. Para o exercício de 2021, até a
presente data, temos apenas 40% do orçamento liberado para as despesas discricionárias de funcionamento
20RL e de assistência estudantil 2994, ﬁcando pendente a liberação do orçamento programado no TOMO II. O

TOMO II está com 32% bloqueado, ou seja, R$ 13.048.372,79 (treze milhões, quarenta e oito mil, trezentos e
setenta e dois reais e setenta e nove centravos) estão aguardando a retomada da economia e não há previsão
de liberação. No entanto, os 68% restantes, valor correspondente a R$ 27.782.629,86 (vinte e sete milhões,
setecentos e oitenta e dois mil, seiscentos e vinte e nove reais e oitenta e seis centavos), dependem de
autorização do Congresso Nacional para liberação. Foi encaminhado, no dia 07 de maio de 2021, o
provisionamento da ação 20RL e 2994, assim completando o montante de 40% do orçamento 20RL e de
assistência estudantil (2994) programados para 2021. Visão do Campus o TOMO II está com 32% bloqueado,
ou seja, R$ 368.552,70 (trezentos e sessenta e oito mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e setenta
centavos) estão aguardando a retomada da economia e não há previsão de liberação. No entanto, os 68%
restantes, valor correspondente a R$ 783.174,48 (setecentos e oitenta e três mil, cento e setenta e quatro
reais e quarenta e oito centavos) dependem de autorização do Congresso Nacional para liberação.
Recomposição – Comissão PDI Local. O Presidente faz a indicação da composição: dois representantes
docentes, dois representantes técnicos, dois representantes discentes e quatro indicações da gestão, o prazo
para composição da Comissão é até 31 de maio de 2021; para a elaboração de Cronograma de trabalhos o
prazo para entrega do PDI é de até 26 de setembro de 2021. O Presidente pergunta se alguém se habilita a
fazer parte da comissão, Matilde e Pedro se candidatam e Rejane foi indicada pelo Diretor e a eleição ocorrerá
pela plataforma Aurora. Apreciação do calendário especial, com término previsto para dezembro de
2021, para as turmas de 4º´s anos do CTII e CTEI, em razão das agendas de ENEM e vestibulares.
Leticia fala sobre o calendário que foi elaborado pelo Professor Welington, um calendário que tivesse o término
em dezembro de 2021, inserindo todos os sábados como dia letivo e sugestão de aula em contra-turno sendo
assíncrona. O Presidente delibera para aprovação do calendário ajustado para os quartos anos, em regime de
votação: oito conselheiros favoráveis. O Presidente deu por encerrada a reunião às quatorze horas e quarenta
e cinco minutos, 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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