ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO DO CONSELHO DE CÂMPUS DO INSTITUTO FEDERAL DE

EDUCAÇÃO, CIÊNCIA ETECNOLOGIA DE SÃO PAULO (IFSP) - CÂMPUS MATÃO REALIZADA NO
DIA03 DE FEVEREIRO DE DOISMIL E DEZESSEIS, com início às quatro horas e trinta minutos, de
portas abertas nas dependências do anfiteatro, sob a condução do Diretor-Geral Christiann
Davis Tosta e com a presença dos membros Claudia Beiline, Sérgio Leiis, Caroline de Gouvea,
Juliana Infante, Caroline Pigatto De Nardi, Edvaldo Ferreira do Nascimento.

A reunião contou com parte de suas discussões transmitidas ao vivo pelo youtube,
todavia, o link não se sustentou por problemas na rede de wifi que pretendem ser
corrigidos para a próxima reunião. De acordo com a convocação para a reunião ordinária
enviada no dia 26/01/2016, foram incluídos como pontos de pauta: Apresentação dos
Conselheiros, Diretrizes e funcionamento do Conselho de Câmpus, Formulação do
Regimento Interno do CONCAM, Calendário Escolar 2016, Regulamento disciplinar
interno. Após o início da reunião, optou-se como inclusão de pauta; nomeação do
secretário do CONCAM; Eleição de novos membros; Definição de datas para as próximas
reuniões.

Com a palavra o presidente do Conselho, professor Christiann Tosta, iniciou
apresentando slides acerca das características do câmpus, um pouco de seu
planejamento e metas.
O servidor Marcos Gabriel Bassoli ficou designado como primeiro secretário do referido
Conselho, tendo apoio unânime dos presentes.

O presidente do conselho também atentou para o fato de que com a contratação de
novos docentes o CONCAM Matão estaria com defasagem de membros e necessitaria
de novas eleições para as vagas abertas. Assim sendo, decidiu-se por cinco (5) votos a
favor e uma (1) abstenção que novas eleições com o intuito de suprir as carências seriam
deflagradas inclusive com a abertura de Edital Externo para suplentes de membros da
sociedade civil, todavia, que seria esperado o resultado das consultas internas relativas
aos cargos e funções de Gerência Educacional e Coordenadoria de Apoio ao Ensino, com
previsão de término para o final de março.

Sobre o Regimento Interno do CONCAM - IFSP Matão, deu-se prosseguimento com a
leitura detalhada da Resolução n" 45/2015, de 15 de junho de 2015 que deu diretrizes
para o regimento dos Conselhos de cada Câmpus. O presidente do Conselho se
prontificou a redigir a minuta do Regimento linterno com as particularidades necessárias
e disponibilizá-la por email para apreciação em data anterior à próxima reunião.
Sobre o Calendário Escolar, ressaltou-se as imposições oriundas de Leis e datas que

precisam ser respeitadas. A proposta de calendário 2016 foi aprovada por cinco (5) votos
a favor e uma (1) abstenção.

Sobre o Regimento disciplinar, a minuta será encaminhada pelo grupo de email e entrará
em votação na próxima reunião.

O esboço do calendário das reuniões do primeiro semestre ficou também préestabelecido;

•

2^ reunião 04/04/2016, às 18h;

•

3- reunião 02/05/2016, às 18h;

•

4^ reunião 06/06/2016, às 18h;

O email do concam.mto{a)ifsp.edu.br ficou estabelecido como canal de comunicação,

principalmente para com o público externo.

O email do grupo para disponibilizaçlo de documentos e informes foi criado como
concammto(5)googleRroups.com

Agradecendo a presença de todos, o professor Christiann encerrou a reunião ordinária
às 17h:30min.
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