ATA D A REUNIÃO O RDINÁRIA DO C O NSELHO DE CÂMPUS DO
IN ST ITUTO F ED ERAL DE ED UCAÇÃO, C IÊN C IA E TECNOLOGIA DE SÃO
PAULO (IFSP) - CÂMPUS MATÃO REALIZADA N O DIA 26 DE SETEMBRO
D E D O IS MIL E D EZESSEIS. Com efeito da pu blicidade do convite do dia 19 de
setembro de 2016, a reun ião se .iniciou às dezessete horas e cinco minutos, de portas abertas
nas dependências do auditório da unidade, sob a con dução do Di reto r-Geral, Christiann
Davis Tosta, preside nte do colegiado, e também com a presença dos membros t itu lares:
Carol ine P igatto de Nardi, Silvania Baleeiro P in heiro Regu in, Edvaldo Ferreira do
Nascimento, Juliana Infante, Mareia Luzia Rizzatto, Samuel G eneroso Dias.
Orçamento 20 17 (C laudemir Mario tti J unior)
As ince rtezas das reformas fiscais mudam a cada dia as no tícias sobre o orçamento federal.
Desde 2015 o orçamento do câmpus apresenta queda acentuada e o valo r de 2017 te nde a
se r 79 milhões para a Rede do IFSP, levando em consideração que as obras praticamente
se rão zeradas. No período de 2015 a 2017 fo ram quase 40% de cortes. At uando ainda como
agravante a expansão do n úmero de alunos em detrimento do corte orçamentário.
Está previsto q ue a unidade te nh a R$1,5 milhão para 2017. D esse valo r, R$ 1.253.502,97 já
estaria at relado a despesas essencialm ente obrigatórias do di a-a-di a.
Samuel: está incluso mate ri al de exped iente nessa previsão? Sim.
Ao longo dessa re união se rão apresentadas propostas importantes que não se enquadram
nas demandas estritamente obrigatórias, conforme explicações das tabelas e slides.
P articipação discentes em congressos (Christiann Davis Tosta)
O Presidente do Concam apresentou o memorando do Coordenador de Pesquisa do
Câmpus com a proposta de reserva de porcentagem específica do o rçamento para a
participação de discentes em congressos.

-7Em ·votação, a aprovação ou não da proposta apresentada.
Foram 6 votos contrários à aprovação da proposta.
CAAD
O documento foi enviado po r email ao colegiado, ficando de pronto a d isc ussão entre os
canseihei ros.
Caroline: a umentando a demanda por orientadores de cu rso, então, seria possíve l in centivar
essa prática através do aumento da carga ho rária para esse tipo de ati vidade? Na resposta
do Prof. Christian, o máximo está de 6h, e isso na prát ica fica difícil de se r aumentado em
regulamento para que não ult rapasse o lim ite de ho ras semanais de cada servidor.

-7Em ·votação, a aprovação ou não da proposta apresentada.
F o ram 6 votos favo ráveis à aprovação da proposta.
A dequação Do Organ ograma (C hristian n Davis Tosta)
Com a aprovação do novo organograma, o Câmpus Marão perderi a a coordenação de
Laboratório e essa FG iria para a Bibl ioteca. Esta coordenado ri a deve ainda se r ocupada
por servidor com cargo de bibliotecári o. A ideia da DRG se ria segurar um pouco as
mudanças, todavia, a consulta para o Coordenador de Laboratório ve nce nesse semestre.
Soma-se questões importantes de q uem poderia fi car com a responsabilidade pelo
pat rimô nio do laboratório, que deve ser atrelado a se rvidor com FG, e também quem será
a chefia imediata dos técnicos de laboratório.
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A presentada a demanda aos coo rdenadores de curso , eles fi zeram uma contraproposta, po is
no caso do C âmpus M arão, nenhuma bibliotecária está interessada e m assu mir a FG de
coo rde nação da Biblioteca, tendo as alte rnativas:
a) tentar via CONSU P que essa coorde nação pe rmaneça no laboratório;
b) solicitar que uma das aux iliares de biblioteca assumisse a FG, uma vez ela sendo
bibliotecária po r formação e deté m CRB.
Edvaldo: ap rovando a alternativa "a" o que faríam os se a bibliotecá ria afastada requisitar a
coorde nação? N esse caso, a coo rdenação iri a à bibl ioteca automaticamente .
~ Em votação proposta A o u B.
A : 6 votos;
B: O votos.
Regr as de Uso do Labo r atório de Informática
P roposta anteriormente env iada por email, segui ndo d ireto para votação de sua ace itação.

-7 Em votação a aprovação ou não do texto.
Fo ram 6 votos favo ráveis ao texto enviado.
R ecursos para Pro jeto de Pesquisa o u Extensão
Dev ido à falta de rec ursos para realização de p rojetos de pesqu isa e extensão, a proposta
p revê o corte de uma bo lsa an ual, que capitalizari a por volta de 300 a 400 reais por mês
para a demanda. O s consel he iros Márcia e Samuel comentaram com ressalvas o ce nário em
retirar um a bo lsa para atende r a essa demanda específi ca. Assim sendo, o assu nto fico u para
inclusão na pauta de out ra reunião até que a previsão da LOA esteja mais acertada.
Eleições 20 16
O se rvido r Marcos Bassoli in formo u como estavam sendo d irigidos os t rabalhos da Ele ição
de D iretor-G eral e R eito r.
Calen dário de R euniões
A p róx ima re uni ão fica p ré-agen dada para o dia 17/ 10/2016, às 17h .
Nada mais a declara r, eu, Marcos Gabriel Bassoli, na condição de secretário do colegiado,
e nce rro este documento e do u fé de seu conteúdo, prosseguindo com a lista dos me m b ros
prese ntes na reun ião.
List a d e Presen ça
C h ristian n D avis Tosta (presidente)
Caroli ne P igarro de Nardi
Edvaldo Fe rreira do Nascimento
Juliana Infante
Mareia Luzia Ri zzatto
Sa mu el Generoso Dias
Silvania Baleeiro Pin he iro Reguin
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