
 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO

ATA DA SÉTIMA 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.  Ao quatorze dias do mês de outubro de dois mil e vinte e um, às quatorze horas e quatro
minutos, reuniram-se os membros do CONCAM, bem como outros membros da comunidade escolar, com o
objetivo de realizar a sétima  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 06ª 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.  Presidente informa uma inversão de pauta por conta do Rafael Stoppa, presidente da
comissão eleitoral, ter uma consulta médica, não havendo nenhuma objeção se trata o item resultado das
Eleições do CONCAM (Nova Composição) em primeiro. II. ORDEM DO DIA: Informe Resultado das Eleições
do CONCAM (Nova Composição); Rafael Stoppa, presidente da comissão eleitoral, informa o resultado da
eleição dos novos membros.

Proposta Orçamentária –
2022; O Presidente fala que houve uma surpresa com a recomposição de valores com relação ao corte que
teve em 2021. A previsão é de R$2.436.731,06, claro que com alguns ajustes para mais ou menos, segue
proposta de orçamento.

https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/artarxerxes-tiago-tacito-modesto


Pedro fala sobre uma realocação de material permanente de Informática – R$25.000,00 Material permanente –
R$10.000,00, Estagiário – R$20.000,00, Auxílio ao Estudante – R$1.000,00, Fornecimento de Alimentos =
R$56.000,00 + R$84.471,06 = R$140.471,06. O Presidente lê manifestações - Gisela de Barros Alves
Mendonca: Eu sempre vou defender a contratação de estagiário. E todo ano essa contratação é retirada!
Entendo a necessidade de mais valor para a alimentação, mas temos que pensar que muitos setores
precisarão de estagiário, até porque muitos servidores estão aposentando e não teremos reposição, pois não
há previsão de vagas/concurso. Fica apenas um desabafo em relação a sempre tirarem o valor de contratação
dos estagiários no orçamento! Nunca temos estagiários remunerados no Campus por conta disso. Jairo
Augusto dos Santos: Esse valor previsto da contratação de estagiário é relativo a um único estagiário? Qual
valor (cada) o estagiário receberia por mês? Ana Cláudia responde que o valor ainda vai ser conversado e
determinado mais será mais que um estagiário. Cláudia Carvalho: Estágio sem remuneração só se for
obrigatório e pelo tempo da quantidade de horas previstas no PPC do curso do estudante o estágio
remunerado não tem essa restrição. Pedro faz uma nova proposta: Material permanente de Informática –
R$25.000,00, Material permanente – R$10.000,00, Estagiário – R$10.000,00, Material de consumo –
R$5.000,00, Livros – R$5.000,00, Auxílio ao Estudante – R$1.000,00, Fornecimento de Alimentos =
R$56.000,00 + R$84.471,06 = R$140.471,06. Presidente lê manifestações - Ana Paula: Teremos
avaliação/reconhecimento de cursos (Turismo, Engenharia, Letras e Tecnologia em Automação Industrial),
temos que ter cuidado ao tirar valores da aquisição de livros. Raquel Araújo: Concordo com a Ana Paula. Além
disso, se manter o mesmo cenário dos bolsistas para os estagiários, com os nove meses de bolsa por R$400,00
seria possível contratar apenas cinco. Por isso, concordo com o Jairo que deveríamos poder visualizar esses
setores que estão mais necessitados de uma "mãozinha" para conseguirmos, de fato, avaliar o valor. Cláudia
Carvalho: O estágio tem legislação específica, um "contrato de trabalho", existe segurança jurídica para ambas
as partes. Vai ajudar a instituição, mas não substitui um servidor efetivo. Nós já temos trâmite definido para
seleção de estagiário dentro do IFSP e os estágios sem remuneração já ocorrem, embora sempre restritos à
carga horária máxima dos PPC dos cursos que os estudantes fazem. Jairo Augusto dos Santos: Não retiraria um
centavo da biblioteca também. O Presidente coloca cada item em votação o que é passível de alteração;
Diárias de pessoal 11 conselheiros favoráveis; Material de consumo e Material de consumo de informática 4
conselheiros favoráveis e 7 conselheiros desfavoráveis; Material permanente mobiliário e equipamento 6
conselheiros favoráveis e 5 conselheiros desfavoráveis; Material permanente Informática 5 conselheiros
favoráveis e 6 conselheiros desfavoráveis; Acervo Bibliográfico 11 conselheiros desfavoráveis; Estagiário 8
conselheiros favoráveis e 3 conselheiros desfavoráveis; Auxílios aos estudantes (ensino, extensão e pesquisa)
2 conselheiros favoráveis e 9 conselheiros desfavoráveis; Auxilio ao estudante - Eventos 7 conselheiros
favoráveis 4 conselheiros desfavoráveis; Alimentos 9 conselheiro favoráveis 2 conselheiros desfavoráveis.
Análise e Aprovação do Calendário Acadêmico 2022; Ana Paula fala que os calendários foram feitos para
que eles terminassem em 2022 e todos os cursos iniciam e terminam juntos. Jairo pergunta se retorno
presencial impactaria esse calendário. Ana Paula fala que não tem nenhum impacto e o que for decidido vai
ser encaixado no calendário. O Presidente coloca em votação, 11 (onze) conselheiros favoráveis.  Estratégias
de Retomada das Atividades Presenciais; O Presidente fala sobre a INSTRUÇÃO NORMATIVA
SGP/SEDGG/ME Nº 90, DE 28 DE SETEMBRO DE 2021 Art. 2ºTodos os servidores e empregados públicos, com
exceção daqueles listados no art. 4º, ficam elegíveis para fins de retorno ao trabalho presencial observado os



requisitos do art. 3º. Art. 3º Além de observar os atos exarados por este órgão central do SIPEC, os órgãos e
entidades deverão seguir as orientações e recomendações emanadas pelo Ministério da Saúde, em especial: I
- orientações gerais; II - medidas de cuidado e proteção individual; III - organização do trabalho; e IV - medidas
em relação aos casos suspeitos e confirmados da corona vírus (COVID-19). Art. 4º Deverão permanecer em
trabalho remoto, mediante autodeclaração, as seguintes situações: I - servidores e empregados públicos que
apresentem as condições ou fatores de risco descritos abaixo: a) idade igual ou superior a 60 anos; b)
tabagismo; c) obesidade; d) miocardiopatias de diferentes etiologias (insuficiência cardíaca, miocardiopatia
isquêmica etc.); e) hipertensão arterial; f) doença cerebrovascular; g) pneumopatias graves ou
descompensadas (asma moderada/grave, DPOC); h) imunodepressão e imunossupressão; i) doenças renais
crônicas em estágio avançado (graus 3, 4 e 5); j) diabetes melito, conforme juízo clínico; k) doenças
cromossômicas com estado de fragilidade imunológica; l) neoplasia maligna (exceto câncer não melanótico de
pele); m) cirrose hepática ;n) doenças hematológicas (incluindo anemia falciforme e talassemia); e o)
gestação. II - servidores e empregados públicos na condição de pais, padrastos ou madrastas que possuam
filhos ou responsáveis que tenham a guarda de menores em idade escolar ou inferior, nos locais onde ainda
estiverem mantidas a suspensão das aulas presenciais ou dos serviços de creche, e que necessitem da
assistência de um dos pais ou guardião, e que não possua cônjuge, companheiro ou outro familiar adulto na
residência apto a prestar assistência. PORTARIA Nº 5227/IFSP, DE 21 DE SETEMBRO DE 2021. Das Etapas para
a Retomada das Atividades Acadêmicas Presenciais. Etapa 1: realização de atividades acadêmicas totalmente
remotas; Etapa 2: realização de atividades acadêmicas parcialmente presenciais; Etapa 3: realização de
atividades acadêmicas em regime de alternância; Etapa 4: realização de atividades acadêmicas totalmente
presenciais.

Vacinação dos Estudantes

 
Vacinação dos Servidores; 145 servidores (ativos) vacinados com 2 doses; 05 tomaram a primeira dose,
aguardando a segunda;  02 servidores ainda não se vacinaram. Proposta de Retorno Gradual de Atividades
Presenciais Retomada da autorização de uso e acesso ao campus para atendimento presencial sob demanda,



de acordo com organização de cada segmento/setor. Todo atendimento dos setores será feito através de
agendamento prévio, de acordo com procedimentos elaborados e divulgados previamente. Máximo de 30% da
capacidade de cada setor. Retomada de Atividades Acadêmicas – Etapa II, Prioritariamente atividades de
acolhimento; Retorno de atividades de ensino, pesquisa e extensão: Projetos de Ensino e Monitorias; Projetos
de Pesquisa com uso de laboratórios; Projetos de Extensão; Atendimento ao aluno com hora marcada;
Atividades de Reforço/Recuperação Paralela para até cinco alunos, com agendamento prévio; Atividades
previamente discutidas e definidas entre CEICs e NDEs; De 18 a 30 de outubro: Retomada de atividades
presenciais para estudo, planejamento e organização interna de cada setor; Reuniões entre Coordenações e
Diretorias. A partir de 03 de novembro: Retomada de atividades com atendimento à comunidade externa e
atividades acadêmicas previstas na fase II. Retomada de Aulas presenciais (Etapa 4): Início do 1º Semestre
Letivo 2022. Nesta proposta não se prevê passar pela Etapa 03. O presidente coloca em votação á aprovação
da proposta de retomada de atividades presenciais conforme apresentada pela Direção, 11 (onze)
conselheiros favoráveis. O presidente coloca em votação á prorrogação de 15 minutos, 11 (onze) conselheiros
favoráveis. Informes: Comissão de Revisão do PDI; Ana Paula fala sobre a atualização dos trabalhos e fala
sobre as audiências publica:

Orçamento Atual. O Presidente faz um informe sobre o atual orçamento como economia de água e energia
por uso pontual, e onde foi realocada essa economia como pode ver abaixo:

 



Biossegurança

O Presidente deu por encerrada a reunião às dezesseis horas e quinze 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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