ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE CÂMPUS DO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, C IÊNCIA E TECNOLOGIA DE
SÃO PAULO (IFSP) - CÂMPUS MATÃO REALIZADA NO DIA 06 DE
J UNHO DE DOIS MIL E DEZESSEIS. Com efeito da pub licidade do convite do dia
30 de maio de 2016, a reuni ão se in icio u às dezoito horas e cinco minutos, de portas
abertas nas dependências do aud itó ri o da unidade, sob a condução do Diretor-Geral,
Ch ristiann D avis Tosta, e com a presença dos membros titulares Caroline Pigatto de
Nardi, C laudi a C ristina C hiozzini Belli ni, Edvaldo Ferreira do Nasc im ento, Juliana
In fa nte, Mareia Luz ia Ri zzatto, Samuel Generoso Dias e Silvan ia Balee iro Pinheiro
R eguin.
Aprovação da ata da reunião do dia 09 de m aio de 2016
-7 Em votação, a aprovação da Ata da Reunião do dia 09 de maio de 201 6.

Por unanimidade, os conselheiros aprovaram sem ressalvas a ata da reunião do dia 09 de
mazo.
Regulamento de reposição de au las
A relatora convidada Sharon Flores, Pedagoga e Gerente Educacional deste Instituto,
ori entou que o cumprimento das funções da Coo rdenadoria de Apoio ao Ens ino
re lacio nadas à repos ição de aula apenas seria assegurado mediante o estabe lecimento de
um flu xo e trâmite que orientasse tais processos. A relatora fez observações sobre a
Instru ção Normativa IFSP BRT n º 01/16, que propõe modelo a ser seguido sob re
"Substit uição e reposição de aulas", o respecti vo documento fo i previamente enviado
aos Co nse lh eiros por email. Os tó picos citados m ais pertinentes foram: diferença entre
subst itui ção e reposição; substituição co m ou sem mudança de disciplina; reposição no
horário o u fo ra do ho rário normal do curso; flu xo e trâmite para fa lta ou reposição
(anexos e for mulários); registro nos diários em caso de substituição; acompanhamento
dos procedimentos.
Complementando a apresentação, também abordou: participação de servidores em
congressos; possibilidade de cada câmpus estipular regras de acordo com sua realidade;
ex istência do campo observação para registro de exceções; matérias prejudicadas por
fe riados; casos de reposição de aulas regulares fora do horário normal de curso;
aprovação da maioria da turma para reposições fo ra do horário normal de curso; provas
como regime de exceção; ap licação de prova indi vidual para discentes prejudicados;
possibilidade de recurso co m justificativa de falta no caso de discente reprovado por
falta derivada de reposição fora do horário normal de curso.
O documento em questão seria utilizado na esfera administrativa, visando em sua
aplicação os setores educacionais. D essa forma, as especificidades discentes
necessitariam de regulamentação em documento próprio .
A conselhei ra Juliana Infante, reiterou ser importante constar no documento final os
dispositivos que regram sobre consentimento da maioria dos alunos. O presidente
Christiann , em sua posição, comentou que o comentário é pertinente, todavia, nao
caberia no regulamento interno de reposições, mas sim , na Organ ização Didática.

-7 E m votação, a aceitação e implantação das normas regulamentares para o contexto
educacional do IFSP Câmpus M atão.
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Por unanimidade os conselheiros aprovaram o referido documento e sua utilização em
âmbito Ioca/.
Orçamento IFSP MTO 2016
O relato r C hristiann Tosta, aproveitando a discussão da reunião anterior, já proposta
pelo Gerente Adm inistrativo, Sr. C laudem ir Mariott i Junio r, onde fo ra discutida a
metodo logia para aplicação dos recursos, bem como o resul tado da reu nião de
negociação com os coo rdenado res de todos os setores, infor mou a sup ressão da
demanda inicial de R$241.197,20 para R$85 .554,69.
Entre as considerações do conse lh o : opção pela não aquisição do relógio de ponto;
importância do PABX; opção pe la não aquisição de microfone sem fio; necessidade dos
meios de cultura para todos os cursos; prazo para execução do orçamento em 2016;
responsáveis pelas cotações de preço.
Como sugestão, a Professora Carol in e, solicitou que a plani lha com os dados seja
enviada co m antecedênc ia em novo procedimento de aprovação. O conselheiro Samuel
sugeriu qu e o orçamento 2017 seja aprovado com antecedência caso os recu rsos sejam
liberados co m antecipação, apesar da perspectiva de qu e isso não melhore a
curto/médio prazo.

-7 Em votação, a aprovação dos conselhe iros para as alterações do Orçamento 2016.
Por unanimidade, as alterações do Orçamento 2016 foram aprovadas.
R egulamentação co m p lementar de auxílio transporte
Em pauta inse rida na reun ião, o Presidente do co legiado prosseguiu com a leitura da
Mi nuta de documento que regulamentaria os pagamentos e descontos de auxí lio
transporte no âmbito do IFSP Marão. Com o informações complementares ao
entendim ento do texto da m inuta fo i debatido : concessão de auxílio transporte a
servidores cedidos por outros Órgãos; ilegalidade no percebimento acumulado de diárias
e auxílio t ransporte.
A conselheira Carolin e sugeriu a participação coletiva para a elabo ração do documento.
O relator da matéria consid erou válida a sugestão, todavia in fo rmou que a consulta
seri a proposta, em primeiro mom ento, ao Conselho de Câmpus devido a necessidade
urgente de regulamentação da matéria. Não obstante, também deveri a se r considerado
que a responsabilidade legal perante o pagamento indevido de auxílio t ransporte recai
sob re o Direto r-Geral da unidade. Além da leitu ra da minuta, também foi cons ultado
durante o debate o Parecer n º 00178/2015/CONSUL/ PFIFSÃO PAULO/ PGF/ .

-7 Aberta consulta para aprovação da publicação do respectivo regulamento .
O tema foi aprovado de forma unânime pelos conselheiros.
Por motivo de fo rça maior, às 19h:40min , o secretário Marcos Bassoli fo i substituído em
suas funções pelo secretári o ad hoc Edvaldo Nascimento .
Nom eação de novos docentes
O Presidente do CONCAM informou sobre a nomeação de novos docentes e técn icosadministrativos. Com as nomeações o câmpus chegará a 60 docentes efeti vos .
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Membros Comissão Permanente de Avaliação (CPA)
O convite enviado para toda a com unidade acadêmica para participação na Comissão
Local Permanente de Avaliação do IFSP Câmpus Matão não teve nenhuma adesão.
Dessa forma, o procedimento para esco lha dos membros será efetivado por convite.
Aprove itando a ocasião, as duas representantes do Conselho de Câmpus, representantes
da Comu nidade Externa, fo ram convidadas para participação na referida comissão. O
convite contou com o apoio do CONCAM MTO, e assim, Claudia Bellini e Silvan ia
Reguin assum irão postos de titular e suplente, respectivamente, na CPA do IFSP
Marão.
Inauguração do Câmpus
O D iretor-Geral informou detalhes sob re a cerimônia de inauguração oficial do IFSP
Marão, realizada no Palácio do Planalto, em Brásilia/DF, no dia 09/05/2016.
Calendário de Reuniões
As próximas reuniões do co legiado terão seu horário de início adiado em lh, realizandose à primeira segu nda-fe ira do mês às 17h.
A princípio, ficam suspensas as reuniões ord inárias dos meses de julho e agosto de 2016.
Nada mais a declarar, eu, Marcos Gabriel Bassoli, na condição de secretário do
colegiado, encerro este documento e dou fé de seu conteúdo, prosseguindo com a lista
dos membros presentes na reunião.
Lista de Presença
Christiann Davis Tosta (presidente)

Carolin e Pigarro de Nardi

Claudia Cristin a Chiozzini Bellini

Edvaldo Ferrei ra do Nascimento

Juliana In fante

Mareia Luzia Rizzatto

Samuel Generoso Dias
Silvania Baleeiro Pinheiro Reguin
/
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