ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE CÂMPUS DO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO
PAULO (IFSP)- CÂMPUS MATÃO REALIZADA NO DIA 17 DE OUTUBRO DE
DOIS MIL E DEZESSEIS. Com efeito da publicidade do convite do dia 13 de outubro
de 2016, a reunião se iniciou às dezessete horas e cinco minutos, de portas abertas nas
dependências do auditório da unidade, sob a condução do Diretor-Geral, Christiann Davis
Tosta, presidente do colegiado, e também com a presença dos membros titulares: Caroline
Gouvea, Caroline Pigatto de Nardi, Claudia Cristina Chiozzini Bellini , Edvaldo Ferreira
do N ascimento, Mareia Luzia Rizzatto.
Avaliação para progressão docente
Ainda não existem critérios objetivos colocados em documento formal que informe aos
docentes sobre o funcionamento de seu processo de avaliação e progressão. A minuta foi
anteriormente enviada por email.
Edvaldo: Esses pontos de avaliação já são documentados em algum lugar no IF? Recebemos
mensalmente os memorandos solicitando os info rmes, bem como existe a pró pria Lei nº
8.112, todavia, não temos um documento a nível câmpus que deixe bem claro os
procedimentos e avaliações relativas aos docentes.

-7Em votação a aprovação da minuta.
Em votação, foram 5 votos a favor da aprovação da minuta.
Eleições CONCAM
Foi exposta a condução do processo de consulta que está com inscrições abertas até à meia
noite de hoje.
Apresentação G rêmio Estudantil
Leonardo, Coordenador do Sociopedagógico, comentou sobre a eleição da diretoria do
Grêmio Estudantil Força j ovem, e apresentou a chapa recém-eleita "Geração Consciente" .
O s integrantes do grêmio têm a intenção de realizar brechós e também buscar outras
alternativas que possibilitem a realização de uma viagem cultural aos alunos do Ensino
Médio.
Recursos par a projetos de pesquisa/ extensão
Esse assunto retornou à pauta desta reunião. A proposta consiste em destinar um valor
específico de auxílio para a realização de projetos de pesquisa.
Caroline P: essa proposta seria para os voluntários ou para os bolsistas? R. Esse seria um
segundo passo, em estágio de regulamentação da proposta.
Claudia: Existe uma segunda opção que não seja a de cortar uma bolsa? R. Basicamente
seguir o já praticado e destinar recursos sem tanto critério.
Mareia: Apesar da ressalva em tirar uma bolsa, os benefícios da proposta são interessantes
para a qualidade das pesquisas executadas no câmpus.
Christiann: Pautado na vulnerabilidade social dos alunos, existem outras opções de auxílio.
Essa opção beneficiaria com infraestrut ura os outros projetos aprovados.
Claudia: E se a política fosse aprovada por um período experimental limitado, tal como
um semestre ou um ano e avaliar se funcionou ou não.
Márcia: Se esse recurso será destinado para o ano que vem, talvez poderíamos pensar em
postergar a votaçao para a prox1ma reumao.
Christiann: N a próxima reunião, certamente teríamos mais membros.
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-7 Em votação, postergar a votação da proposta de destinação de valor específico para auxílio
de realização de projetos de pesquisa para a próxima reunião de novembro.
Foram 5 votos favoráveis para incluir essa discussão na pauta da próxima reunião.

Calendário de Reuniões
A próxima reunião fica pré-agendada para o dia 07/11/2016, às 18h.
Nada mais a declarar, eu, Marcos Gabriel Bassoli, na condição de secretário do colegiado,
encerro este documento e dou fé de seu co nteúdo, prosseguindo com a lista dos membros
presentes na reunião.
Lista de Presença
Christiann Davis Tosta (presidente)
Caroline Pigatto de Nardi
Caroline de Gouvêa
Claudia Cristina Chiozzini Bellini
Edvaldo Ferreira do Nascimento
Mareia Luzia Rizzatto
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