ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE CÂMPUS
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO
PAULO (IFSP) - CÂMPUS MATÃO REALIZADA NO DIA 04 DE ABRIL DE
DOIS MIL E DEZESSEIS. Com efeito da publicidade do convite do dia 28 de março de
2016, a reun.ião se .i.rúciou às dezoito horas e seis minutos, de portas abertas nas dependências
do aud.itór.i.o, sob a condução do Diretor-Geral Christiann Davis Tosta e com a presença dos
membros Aline Baggio, Carol.i.ne de Gouvca, Carolinc Pigatto, E dvaldo Nascimcnto,Jul.iana
Infante, Sa muel Dias e Silvania Reguin.

No uúcio da reun.ião foi aprovada nova pauta com a .inversão de alguns tópicos que seriam
abordados.

PDI
O relator da matéria, Prof. Christiann, explicou em resumo os trabalhos envolvidos na
elaboração do PDI 2014-2018 abordando seu desenvolvimento e a entrega do rela tório final.
Nessa explicação, destacou-se a supressão do curso de Técnico cm Segura nça do Trabalho
cm virrude da fa lta de docentes e estrutura que se .i.rnagu1ava obrigatória para sua
.implementação.
O relator Chr.i.stiann .informo u sobre reuniões de aval.iação e replanejamento realizadas com
as coordenações de curso e gerências que resultaram na proposta final apresentada para este
Conscll10. A nova proposta, documentada cm memorando, propõe que o curso
representante da modalidade PROEJA seja o de Técnico cm Segurança do Traballio
.integrado ao E nsino Méd.io, período no turno, com 45 vagas. Também faz parte da nova
proposta a substituição de uma turma do curso técnico em alimentos .integrado ao ensino
méd.io por uma de técnico em quím.ica .integrado ao ensino méd.io, com 40 vagas cm período
.integral. Ressalto u-se também que o câmpus deverá cm 2019 fazer reestruturações em sua
.infraestrutura para adequar sua capacidade de salas de aula.
Os membros do consellio procuraram se in formar mais com o relator:
Caroline Piga tto, questionou a ausência de ambulatório, ouvindo como resposta que o
mesmo é desejável, porém não é pré-requisito imprescindível para a execução do curso.
Com relação à questão de desvio do eixo tecno lógico do câmpus, o referido curso apenas
tem correlação a um ei.xo tecnológico específico. Não obstante, o respectivo eixo seria
utilizado também em d.isciplinas de outros cursos, tais como as futura s engenharias. Para a
implementaçio seria neeessirio a eontmtação de dois engenheirns de segurança do rrabalho
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nos outros cursos da
instituição.
Samuel Dias, interrogou sobre a exis tência de idade mínima para cursar PROEJA . Obtendo
sim como resposta.
E dvaldo N ascimento perguntou se esse curso poderia ser extinto no futuro. A resposta foi
positiva, ressaltando que a contratação de professores definida em curto/ médio prazo
p ossivelm ente restringirá o rol de cursos do câ mpus.
Caro line Pigatto quis saber se a proposta foi discutida com os professores? O mriu que por
decisão da administração a matéria foi tratada apenas co m Gerências e Coordenações de
Curso.
Samuel Dias quis saber sobre os códigos de vagas disponíveis para contração de professores.
Recebendo como resposta que o número de vagas distribuídos pelo MEC se baseia na relação
de 1 professor para cada 20 alunos. O câmpus precisa de 1400 alunos p ara ter direito a 70
professores e, nessa proposta, contando com os alunos equivalentes, o câmpus a tingiria mais
de 1500 alunos possibilitando o uso to tal de sua demanda. Lembrando que o cálculo tem
sempre a espera de um ano para entrar em vigor, sendo considerado apenas o aumento do
número de alunos referente ao ano anterior.
Juliana Infante pergunto u sobre o interesse da sociedade em relação aos novos cursos da
proposta? Foi informado que a demanda por profissionais de segurança do trabalho se
enq uadraria nas demandas de toda a cadeia produtiva da região.

-7 Partindo para a fase da votação, com a pergunta "Votar a favor da prop osta?" Foram
recebidos sete votos "sim" (unanimidade) .

Orçamento
O Gerente Administrativo do câmpus, Claudemir Mariotti Junior, iniciou apresentação de
slides sobre o O rçamento 2016 do Câ mpus.
E m resumo, o Orçamento 2015 era de RS 1.800.033,00, a proposta d e reajuste enviada pelo
câmpus pleiteou o valor de RS 1.944.035,83 prevendo aumentos de acordo com a inflação.
E ntre tanto a reitoria solicitou reduções que forçaram o orçamento para o valor de
RS1.579.773,70. P or fim, a SETEC, mediante o cenário político atual, aprovou apenas
orça mento final de RS1.560.539,50.
O geren te seguiu com m enção ao fa to de que o valor do orçamento é diretamente
proporcio nal à quantidade de alunos. E mostrou a distribuição das verbas 2016 p or categoria
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no portal institucio nal.
O presidente do conselho ressaltou a dificuldade em estipular os gastos orçamentários.
A Professora Aline Baggio teve que ir ernbora para lecionar sua aula.
-7 Na fase de votação, com a pergunta ''Você aprova a execução orçamentária 2016?" Foram
obtidos seis votos favoráveis (Lmanimidade). ·

Regimento Interno do IFSP Matão 2016
O documento havia sido previamente enviado por email e partiu-se para as análises.
Caroline Pigatto atentou para que o padrão de vestimentas fosse adequado a possíveis
mudanças de plano de aulas que acarretariam frequência ao laboratório. Essa norma atenderia
às deterrninações de segurança a todos os cursos.
Silvania Reguin po ntuou que no regimento da escola em que é diretora e o ferece
Fundamental 1 e Fundamental II não constam artigos sobre vestimenta, todavia, nas normas
consta o uso de vestimenta adequada e vê com bo ns olhos o debate.
-7 Christiann Tosta propôs em relação às vestimentas:
1. Que seja refere ndado o regimento co mo es tá propos to, com normas subj etivas, que
sejam realizadas as orientações e discussões necessárias e daí propostas as devidas
alterações;
2. O u, q ue sejam definidas normas objetivas por hora, e debates para desenvolvimen to do
assunto.
O conselho aprovou por 5 votos a 1 para que fossem defmidas normas objetivas.
Samuel D ias perguntou se as regras são iguais para Superior e Médio? Recebendo sim como
resposta.
Edvaldo Nascimento sugeriu que fosse colocado no texto da redação com apelo para a
vertente profissional.
Assim sendo, o Conselho no momento da reumao escreveu o seguinte texto para ser
introduzido junto ao Artigo 4°, item VVI, no q ue tange à questão de "trajes adequados":

"Como trajes adequados entende-se aqueles pertinentes às atividades didáticas,
considerando

especialmenÔ~nho

ambiente de salas de aulas&

profissional dos cursos. Exclusivamente para

ermudas e shorts devem ter o comprimento mínimo

na altura do joelho. Para aulas em laboratório, as vestimentas deverão seguir
regulamento específico."
-7 0 texto final foi aprovado por seis votos (unanimidade).
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-7 0 Conselho também aprovou por seis votos (unanimidade) a Troca da expressão "menor
de idade" por "idade inferior a dezoito anos", para o texto ser co nsoa nte ao que preconiza o
Estatuto da Criança e do Adolescente. A expressão consta tanto no Art. 4°, item a); quanto
no Art. 26°.

Juliana ressalto u que no Art. 3° os itens XII e XV estavam em duplicidade. J\ inda sobre essa
temática, foi proposto o item deveria ter seu texto melho r trabalhado com a introdução de
possíveis canais existentes. Ficando o texto aprovado:

"Expressar e manifestar opinião, observando os dispositivos legais ou regulamentares.
Cita-se como exemplo de canais para expressão e manifestação de opinião: Centros
Acadêmicos, Representação do Segmento no Conselho de Câmpus, contato de email
institucional, Coordenação de Cursos, Ouvidoria do IFSP''

-70 texto final foi aprovado por seis votos (unanimidade) .
Caroline Pigatto considerou introduzir no capítulo sobre Sanções D isciplinares, mais
especificamente no art. 9° o parágrafo único:

"Em situações em que a imagem do Instituto seja denegrida, após análise de comissão
disciplinar específica, poderá ser solicitado como sanção ao discente envolvido
retratação pública de seu ato, conforme art. 12° item 3. A forma da retratação será
definida pela comissão em destaque."

-7 Aprovado por seis votos (unanimidade).
Regimento Interno do CONCAM
O Regimento Interno foi discutido parágrafo a parágrafo.
O documento foi aprovado após alterações no parágrafo da relataria e na quantidade de dias
úteis necessários para a análise de documentos.

-7 Feito isso, o regimento foi aprovado por seis votos favoráveis (unanimidade).
Informes Finais
Novas eleições serão convocadas para escolha de conselheiros suplentes.
A pró xima reunião ficou pré-agendada para 02/05/16 às 18h.

Ata da Reunião Ordinária do CONCAM MTO de 04 de abril de 2016

encerro este documento e dou fé de seu conteúdo, prosseguindo com a lista dos membros
presentes na reunião.

Lista de Presença
Christiann D avis Tosta (presidente)

Aline Baggio

Caroline de Gouvea

Caroline Pigatto de Nardi

E dvaldo Ferreira do Nascimento

Juliana Infante

Sa muel Generoso Dias

Silvania Baleeiro Pinheiro Reguin
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