
 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO

ATA DA QUARTA 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 dezessete dias do mês de junho de dois mil e vinte e um, às quatorze horas e vinte
minutos, reuniram-se os membros do CONCAM, bem como outros membros da comunidade escolar, com o
objetivo de realizar a quarta 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-tacito-modesto  e disponibilizado a todos. I.
EXPEDIENTE: Aprovações da ata da 03ª Reunião Ordinária de 2021. O Presidente pergunta se tem
alguma observação, ninguém se manifestando, foi colocada em votação.  Em regime de votação: 09 (nove)
conselheiros favoráveis. II. ORDEM DO DIA: Posse de novos conselheiros eleitos. O presidente dá a
posse aos novos membros: no Segmento Técnico-Administrativo (Titulares) Alexsander Sant ’Ana e Jorge Luiz
Dias Agia,  e no segmento Discente (Suplentes): Beatriz Prado Menegon e Raimundo Eider F. Sobrinho. Sorteio
dos membros representantes da comunidade externa (egressos). O Presidente faz sorteio: Egresso
(Titular) Raquel da Silva Araújo para Representante Sociedade Civil (Titular) Sara Freire Pimenta Camargo e
(Suplente) Ester Cássia Chilaver. O Presidente informa a saída da conselheira suplente Iara Pedro por estar
com a matrícula trancada. A secretária informa que, com as posses recém-realizadas, o novo quórum é de
doze conselheiros titulares. Aprovação do Regimento Interno do Campus Cubatão. O professor Leandro,
presidente da comissão que realizou a revisão do Regimento Interno,   apresenta o novo documento e explicou
como foi feita a construção e adequação deste. O Presidente coloca em regime de votação a aprovação do
regimento interno do campus Cubatão, sendo aprovado por unanimidade. Aprovação de parcerias para
atenção à saúde mental de servidores e estudantes (UNIFESP e SESAU-CBT). O Presidente faz uma
rápida fala sobre a parceria Serviço-Escola de Psicologia da UNIFESP Santos. O Serviço-Escola de Psicologia
(SEP) da UNIFESP é uma instância do campus Baixada Santista voltada para a proposição e realização de
ações de ensino, pesquisa e extensão nos âmbitos de promoção de saúde, acompanhamento e cuidado,
diagnóstico e terapêutico e individual, grupal, de intervenção institucional e comunitária. Trabalho com
projetos de estágio, elaborados pelos professores-supervisores do Curso de Psicologia, em colaboração com os
profissionais inseridos em equipamentos da rede pública e em instituições conveniadas, com os quais a
UNIFESP tem acordo de cooperação de estágios. Já a parceria de Diretoria de Atenção à Saúde Básica –
Secretaria de Saúde de Cubatão as atividades a serem desenvolvidas: Oficinas, palestras, rodas de conversas
com estudantes e servidores, e atendimento individualizado terapêutico quando necessário com a
contrapartida: Espaço (eventual) para reuniões de servidores da saúde. O Presidente delibera a aprovação das
parcerias de atenção à saúde mental de servidores e estudantes, em regime de votação, sendo aprovado por
unanimidade. Aprovação do Protocolo Sanitário do IFSP Campus Cubatão. A conselheira Beatriz faz
apresentação sobre o tema explicando como foi elaborado o documento, de que forma foi feita a construção
do protocolo  e o resultado ao qual chegaram. Jairo levanta uma preocupação quanto à máscara, para que
sejam sem válvula, e também alertou que a aferição de temperatura através do termômetro seja feita
apontando para a testa. O Presidente faz a deliberação para a aprovação do protocolo sanitário com as
ressalvas apresentadas, e pede que os conselheiros  manifestem-se, em regime de votação, sendo aprovado
por unanimidade. Programa de Eficiência Energética – CPFL (Chamada Pública de Projetos). O
Presidente fala sobre o Programa de Eficiência Energética (PEE) e informa que é regulamentado pelo Manual
dos Procedimentos do Programa de Eficiência Energética da ANEEL, aprovado pela REN 830/2018, que
estabelece a necessidade de as distribuidoras de energia elétrica realizarem anualmente uma Chamada
Pública de Projetos (CPP).  O objetivo da Chamada Pública de Projetos de Eficiência Energética é tornar o
processo decisório de escolha dos projetos que serão implementados com recurso do Programa de Eficiência
Energética da ANEEL mais transparente e democrático, promovendo assim a participação efetiva dos clientes,
que terão a oportunidade de propor suas propostas de projetos. Informes: Comissão Local para revisão do
PDI. O presidente informa sobre a recomposição da Comissão através da Portaria nº CBT.0069/2021, de 29 de
maio de 2021, cujos membros são: Cláudia Cristina Soares de Carvalho e Rubens Lacerda de Sá -
Representante Docente Fabiana Silveira Botani Gimenes de Jesuz e Sérgio Holloway Escobar - Representante
TAE  Cristian Vidal Coelho Alves e Beatriz Prado Menegon - Representante Discente Ana Paula Fonseca dos
Santos Nedochetko, Ana Cláudia Oliveira de Almeida Nascimento, Leticia Vieira Oliveira Giordano e Michelli
Analy de Lima Rosa - Representante da Gestão. Decreto nº 10.139/2020 - Adequação de Atos
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Normativos do IFSP.  Os entes da Administração Pública Direta e Indireta devem adequar seus atos
normativos, como Resoluções, Instruções Normativas, Portarias entre outros, às novas normas de redação de
atos normativos, busca-se a atualização, simplificação e consolidação de atos legais, reduzindo o estoque
regulatório, proporcionando segurança jurídica e contribuindo para a desburocratização do Estado tais como:
portarias normativas; resoluções; instruções normativas; ofícios e avisos regulamentares; orientações
normativas; diretrizes; recomendações normativas; qualquer outro ato inferior a decreto com conteúdo
normativo. Parceria com o Parque Tecnológico de Santos. O Presidente fala sobre a parceria de escritório
incubador de projetos, espaço para grupos de pesquisa, laboratório, possibilidade de estágios para nossos
estudantes. Vacinação para trabalhadores da Educação terceirizados. O Presidente fala sobre o
contato, através de ofício e telefone, com Secretarias de Saúde e Educação do Município e do Estado de São
Paulo. Citou ofício encaminhado ao gabinete do prefeito, à Secretaria de Saúde e também protocolado na
Diretoria Regional de Ensino de Santos. O diretor de vacinação de Cubatão informou que esses profissionais
serão vacinados também. Ajuste da planilha orçamentária em função da aprovação da LOA 2021. O
Presidente fala sobre o ajuste de 2,49% que precisou ser feito na planilha orçamentária do campus, após a
aprovação da LOA 2021. Apresentou a planilha

 2021 2021 após aprovação LOA (2,49%)
Custeio 1.817.379,81 1.817.379,81
Capital 75.000,00 27.819,62
Custeio % 96,04 96,04
Capital % 3,96 1,51
 1.892.379,81 1.845.199,43

Com um Corte de  47.120,26 – 2,49% dos itens a baixo:

e informou que estamos com 82% do orçamento planejado liberado. O Presidente deu por encerrada a reunião
às dezesseis horas e quarenta 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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