CONCAM MATÃO
Ata XXI. SEXTA Reunião Ordinária do ano de 2018 do Conselho de Câmpus do IFSP Matão.

Aos dez dias outubro de dois mil e dezoito, às dezoito horas e dez minutos, no auditório do Câmpus Matão
do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, situado à Rua Stéfano D’avassi, seiscentos e vinte e
cinco, Nova Cidade, Matão/SP, realizou-se a sexta reunião ordinária do ano de dois mil e dezoito do
CONCAM IFSP Matão, aberta ao público e sob a condução do presidente do colegiado, com efeito da
publicidade da convocação do dia primeiro de outubro. Contando com a presença dos membros titulares
Alexandra Filipak, Ana Carolina Panegossi, Felipe Batistella Filho, Fernando Brandão de Oliveira, Karen
Dantas da Silva, Marcela Picolo Mendes, Mateus Kawata Salgaço, Miguel Sabat, Monique Millian Padilha
Carvalho, Patricia Olsen de Souza, Rhayane Margutti Rocha e Samuel Generoso Dias, do secretário Marcos
Gabriel Bassoli e também do Presidente do colegiado, o Diretor-Geral Christiann Davis Tosta. No início da
reunião a pauta do dia foi aprovada, e a aprovação da ata anterior também foi deferida pelos presentes por
nove votos favoráveis e três abstenções. Na ocasião os ex-conselheiros do CONCAM Kleber Gessolo e
Silvânia B. Pinheiro Reguin receberão moções de honra ao mérito, bem como o discente Fernando Henrique
Rincão também recebeu uma menção honrosa relativa aos grandes feitos em relação à sua participação em
Olimpíadas de Química e Matemática. Sobre o Regulamento de Filmagem, Fernando relatou o momento
difícil de fechamento de semestre e a falta de tempo para trabalho, e comentou sobre a utilização do
delibera.mto, ferramenta transparente que potencializaria a participação dos alunos, no qual todos poderiam
com o login de internet responder a oito perguntas sobre o assunto. Assim, solicitou a todos os conselheiros
presentes para que adentrassem ao site delibera.mto.ifsp.edu.br e realizassem o teste piloto da plataforma, testando
sua funcionalidade, para que a mesma possa ser utilizada em demais relatorias do órgão. Ana Carolina
questionou sobre a instalação de câmeras em salas de aulas, sendo respondido que a princípio não seriam
instaladas, mas que a manifestação do público seria importante, inclusive para deliberar para casos complexos
tais como laboratórios de pesquisa e de informática. Seguindo com a pauta do dia, o pedido de Afastamento
da servidora tec. adm. Jakeline foi apresentado, a medida teria autorização do Diretor Adjunto
Administrativo, sendo ainda proposto que a servidora Maria Carolina faria o apoio necessário ao setor de
Compras e Licitações nesse período de dezembro a janeiro próximos em que o afastamento de sessenta dias
ocorreria, sem prejuízos ao campus. O Presidente manifestou que essas situações mereciam apoio sempre que
possível, incluindo em especial esse caso, sendo uma especialização em gestão pública pertinente à sua área
de atuação. Na votação onze conselheiros foram favoráveis e um se absteve. Sobre os informes, comentouse sobre o I Festival de Língua e Cultura Inglesa, momento de congratulação ao professor Wagner e toda a
comissão da Arinter. Ainda nos informes, foi exposto sobre andamentos sobre a quadra e terraplenagem que,
diante um comunicado da Reitoria, a licitação para a construção estaria aprovada desde que o campus se
dispusesse a realizar adequações necessárias no terreno, sendo que estas já estariam averbadas junto à
prefeitura de Matão. Na programação do campus estaria agendada a realização da II Edição da Feira de Economia
Solidária. O conselheiro Miguel relembrou sobre a campanha de vacinação do Rotary, que ocorreria na escola
ao lado por já ser um posto de vacinação tradicional na cidade, agradecendo o apoio institucional prestado.
O Presidente do colegiado aproveitou a ocasião para parabenizar novamente a ação do Rotary. Também foi
informado que o IFSP estava com Processo Seletivo aberto para seus Cursos Técnicos. As próximas reuniões
seriam nos dias oito de novembro e cinco de dezembro, nas quais as pautas de Imagem e Som, Regulamento
do CONCAM e Regulamentos da Atividade Docente seriam apreciadas. Não havendo mais nada a tratar, o
presidente agradeceu as discussões de alto nível demonstrando todo seu apreço pela participação dos(as)
conselheiros(as) encerrando a reunião às dezenove horas. Eu, Marcos Gabriel Bassoli, secretário do colegiado,
lavrei a presente ata pela qual dou fé e subscrevo por estar presente na reunião.
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