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 05 DE DEZEMBRO
DE DOIS MIL E DEZESSEIS. Com efeito da publicidade do convite do dia 02 de
dezembro de 2016, a reunião se iniciou às dezessete 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: Aline
Baggio, Caroline Pigatto Peters de Nardi, Claudia Cristina Chiozzini Bellini, Denivaldo
Aparecido Garavello, Edvaldo Ferreira do Nascimento, Gilson Fortunato, Guilherme
Pegler, Juliana Infante, Marcia Luzia Rizzatto, Samuel Generoso Dias e Stefane Anecris.
TLLE
O Presidente do CONCAM apresentou o Ofício 622 MPOG e iniciou discussões sobre o
atendimento do final de ano. A minuta de documento que previa a regularização do
Trabalho em Local de Livre Escolha (TLLE) foi endereçado aos conselheiros por email,
documento passou por revisões junto à Gerência Educacional e Administrativa na tarde
deste dia, bem como foi criado o Regime Especial de Trabalho Docente.
Descreveu-se ao colegiado a necessidade de atendimento durante o recesso de Natal e Ano
Novo e como isso seria incorporado à rotina de dos servidores do câmpus. A Proposta
consiste em atender ao Ofício 622 com o regime de TLLE sem plantões presenciais durante
o recesso de Natal e Ano Novo, e com plantões presenciais durante o mês de janeiro por
parte dos servidores técnico-administrativos.
Samuel: Sobre o atendimento, ressalta-se que as questões de almoxarifado e patrimônio
estarão suspensas a partir do dia 09/12 com o fechamento do SUAP, bem como a CCF terá
demandas específicas nos últimos dias de 2016.
Denivaldo: a graduação tem até março para solicitar retificações de notas, o resultado
definitivo do ensino médio sai no dia 16 de dezembro. R. Levemos em consideração que o
atendimento para eventuais necessidades tem senso de urgência por parte dos requisitantes.
Guilherme: esse ofício chega todos os anos? R. Não tenho essa informação, em 2015 não
chegou.
Edvaldo: no TLLE os departamentos não deveriam manter um atendimento mínimo
durante todo o processo? R. Até que sim, todavia, entre o Natal e o Ano Novo nessa
proposta ficaremos apenas com o plantão telefônico, email e canais virtuais.
O presidente do CONCAM iniciou a leitura detalhada da minuta da proposta consolidada
após as últimas alterações.
Pegler: Então, em relação ao Natal e Ano Novo não será necessário o atendimento
presencial? R. Apenas em 19 e 20 de dezembro.
Denivaldo: Como serão as questões de convocação de docentes, caso necessário? R. O
primeiro contato pode sair da CRE, outras situações podem ser alinhadas com a DRG.
Caroline: acredito que para os docentes esse prazo de entrega dos formulários está muito
apertado. R. O prazo tem pouca flexibilidade para não sobrecarregar a aprovação da chefia
imediata, podendo ser postergado para 12/12 no máximo; a proposta é bastante
simplificada, demonstrando o que já acontece durante as férias e o formulário acompanhará
modelo de proposição.
Márcia: Isso é para o recesso de janeiro, correto? R. Não, em janeiro os docentes terão férias
de fato. Sobre os professores que ainda não completaram um ano, estes terão
regulamentação exclusiva.
Márcia: Vejo com boas intenções essa proposta, pois delibera de forma correta o
atendimento às demandas do público respeitando as especificações de nossa instituição.
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Aline: E no caso dos docentes que estão a menos de um ano e saíram para afastamento
remunerado por período determinado e não tem direito a férias? R. Em dezembro terão
que atender à proposta de regime especial de trabalho nos dias de recesso, nas férias seguirá
regulamentação específica.
Edvaldo: Sobre necessidades da CTI, tais como adaptação de máquinas, softwares e sistemas
específicos, favor consultar o setor com antecedência para evitar sobrecarregamento.
 Em votação a aprovação do TLLE para os servidores técnico-administativos do IFSP Matão.
Por unanimidade a matéria proposta foi aprovada.
 Em votação a aprovação do Regime Especial de Trabalho para os docentes do IFSP Matão.
Por unanimidade a matéria proposta foi aprovada.
Secretaria do CONCAM
O Conselheiro Guilherme Pegler foi designado como 1° Secretário do CONCAM MTO.
CONICT
De 30 a 02 de dezembro o Câmpus Matão realizou o 7° Congresso de Inovação, Ciência e
Tecnologia do IFSP - CONICT, muito elogiado e com diversos impactos positivos.
Ficando registrado o agradecimento do Diretor Christiann a todos por poder contar com
o câmpus para essa iniciativa, pelo trabalho magnífico realizado e pela grande alegria de
poder sediar esse evento. Parabéns a todos. A previsão inicial do evento foi de R$240.000,
e na fase de licitação o valor foi para R$16.000. Ficando a provocação para que sejam
enviados feedbacks sobre a vontade da comunidade em sediar o Congresso de Extensão;
Educação, entre outros.
Márcia: podemos levar para a semana de planejamento.
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