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 7 DE NOVEMBRO
DE DOIS MIL E DEZESSEIS. Com efeito da publicidade do convite do dia 03 de
novembro de 2016, a reunião se iniciou às dezoito horas, 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, Claudia Cristina Chiozzini Bellini, Denivaldo Aparecido Garavello, Edvaldo
Ferreira do Nascimento, Gilson Fortunato, Juliana Infante, Marcia Luzia Rizzatto,
Robson Souza, Samuel Generoso Dias, Silvania Baleeiro Reguin e Stéfane Anecris.
Faltas Justificadas
As professoras Aline Baggio e Caroline Pigatto, de Nardi justificaram por email a
impossibilidade de comparecerem a esta reunião ordinária do colegiado. O conselheiro
Guilherme Pegler, também não tem sua falta contabilizada por ainda estar em posição
transitória de Coordenador de Extensão
Apresentação dos membros do CONCAM Matão
Foram apresentados os novos conselheiros que complementaram a composição do
colegiado após a última eleição realizada.
Recursos para projetos de pesquisa/extensão
Esse assunto fora discutido nas duas últimas reuniões, e retomado na presente data. A
proposta consiste em destinar um valor específico de auxílio para a realização de projetos
de pesquisa através da supressão de uma bolsa de pesquisa.
Samuel: Existe orientação sobre o valor da bolsa? R. Sim e não, existe certa flexibilidade
sobre o valor pago. Uma parte das bolsas de pesquisa vem da reitoria e a outra parte vem
do orçamento do próprio orçamento do câmpus.
Samuel: Por que, então, não colocamos uma porcentagem da bolsa destinada ao aluno como
taxa de bancada, tal como a Fapesp realiza, deixando de onerar a licitação direta para nós
que é limitada?
Gilson: O valor pago pela bolsa é muito baixo, os alunos dependem desse dinheiro.
Edvaldo: Os valores seriam colocados em um fundo? R. São dois caminhos se esclarecendo,
um de colocar o montante disponível para ratear entre os projetos, solicitando dos
orientadores a lista de materiais e os orçamentos necessários para aquisição; o outro seria
disponibilizar esse acréscimo como taxa de bancada aos alunos, deixando a comprovação
dos gastos para os projetos.
Juliana: Precisamos saber como o dinheiro estará disponível para os professores para
abalizar nossa decisão. Se o trâmite for muito burocrático, prefiro optar por manter o
número de bolsas. Com o que concordaram os conselheiros Gilson e Márcia.
Márcia: Vamos experimentar com a pesquisa e daí podemos pensar os efeitos na extensão.
Edvaldo: Os coordenadores do IFSP poderiam apresentar suas áreas de atuação ao
CONCAM para maior conhecimento dos conselheiros.
 Em votação, a proposta de separar o valor de uma bolsa para rateio aos projetos de pesquisa.
Por unanimidade, todos votaram a favor da proposta.
Calendário 2017
O documento fora previamente enviado por email.
 Em votação, a aprovação do calendário encaminhado.
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Proposta aprovada. Foram 7 votos a favor e 4 abstenções.
Inclusão de Ad referendum no regimento do CONCAM
Proposta de incluir formalmente o poder de Ad referendum ao regimento do CONCAM.
“Fica instituída a possibilidade de aprovação ad referendum pelo
presidente do CONCAM de normas, documentos e matérias de
atribuição do conselho de câmpus. A validade da aprovação ad
referendum será estritamente até a próxima reunião do referido
conselho, que poderá referendar, revogar e/ou propor alterações das
mesmas.”

 Em votação, a aprovação da inclusão acima mencionada
Por unanimidade, todos aprovaram a proposta.
Calendário de Reuniões 2017
A próxima reunião fica pré-agendada para o dia 05/12/2016, às 18h.
Datas do próximo ano: 08/03/2017; 05/04/2017; 03/05/2017 e 07/06/2017.
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)
Caroline de Gouvêa
Claudia Cristina Chiozzini Bellini
Denivaldo Aparecido Garavello
Edvaldo Ferreira do Nascimento
Gilson Fortunato
Juliana Infante
Marcia Luzia Rizzatto
Robson Souza
Samuel Generoso Dias
Silvania Baleeiro Reguin
Stefane Anecris
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