CONCAM MATÃO
Ata XXIII. OITAVA Reunião Ordinária do ano de 2018 do Conselho de Câmpus do IFSP Matão.

Ao quinto dia de dezembro de dois mil e dezoito, às dezoito horas, 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 oitava 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 vinte e seis de novembro. Contando com a presença dos membros titulares
Alexandra Filipak, Ana Carolina Gandini Panegossi, Felipe Batistella Filho, Fernando Brandão de Oliveira,
Monique Millian Padilha Carvalho, Patrícia Olsen de Souza, Samuel Generoso Dias, Tatiana Novack, Yuri
Farias Tejo de Araujo, conjuntamente com a presença do presidente do colegiado, o Diretor-Geral Christiann
Davis Tosta, e o secretário do CONCAM, Marcos Gabriel Bassoli. O primeiro tópico abordado foi a
aprovação da ata anterior, considerada aprovada sem ressalvas pelos nove conselheiros presentes. Fernando
comentou sobre a desatualização do site do colegiado em relação à publicação de atas anteriores, seguindo o
encaminhamento para que a secretaria publicasse os documentos pendentes, bem como atualizasse a listagem
dos membros conforme disposição atual. No que tange ao Trabalho Remoto (TR), foi apontado que a
temática se mostra ainda bastante controversa pela inexistência de regulamentação geral para os servidores do
IFSP. Após a promessa da Reitoria acerca do envio de uma padronização para janeiro do próximo ano, ficaria
pendente ainda para este ano a situação da adoção do trabalho remoto para o período de recesso. Assim, a
Diretoria-Geral do campus trouxe a proposta de trabalho remoto para o período que antecedente a uma
semana ao Natal até o fim do ano, ficando pendente o que seria executado no mês de janeiro. O
posicionamento seria o de adotar a recomendação da Reitoria apenas na hipótese de que o documento enviado
contenha métrica mensurável para atividades ou que ao menos permita aos campus do IFSP a adoção de
sistemas complementares para mensuração do trabalho. O presidente ressaltou a segurança que sente com
relação ao TR e jornada reduzida uma vez adotados modelos estruturados com mensuração e métrica de
trabalho realizado. A professora Alexandra sugeriu que o colegiado fosse consultado sobre a aprovação ou
não do trabalho remoto no campus, sendo excluída a votação em relação à adoção do TR segundo a resolução
enviada por email, uma vez esta ter sido disponibilizada sem tempo hábil para estudos por parte dos
conselheiros. Comentou ainda que, pelo fato do Diretor-Geral apenas deliberar a favor do Trabalho Remoto
segundo a utilização do documento citado, o assunto não seria pertinente à apreciação no Conselho, mas sim
a uma deliberação exclusiva da Direção-Geral. Nesse momento a reunião voltou-se à apresentação resumida
do documento e de suas tabelas de mensuração aos conselheiros. Após esse exercício, em regime de votação,
a adoção do Trabalho Remoto segundo o documento enviado foi ratificada por seis conselheiros favoráveis
e obteve três abstenções. Alexandra também se posicionou, em relação ao TR de janeiro, entendendo que o
modelo deveria ser utilizado seja através da flexibilização da regulamentação oficial sugerida pela reitoria, se
assim fosse permitido, ou mesmo, em cenário diferente, com a adoção integral das resoluções, uma vez já
existindo o respaldo da reitoria para a prática. Yuri apontou que mesmo na hipótese do TR proveniente da
Reitoria ser enviado com métrica de mensuração de trabalho, ainda assim, existiriam dificuldades acerca da
aferição de sua razoabilidade. Após concluído esse ponto de pauta a Prof. Alexandra se ausentou da reunião,
que manteve quórum necessário ao seu prosseguimento. Sobre o Regulamento sobre
videomonitoramento e segurança das instalações físicas do campus, o relator Fernando apresentou os
trabalhos realizados através da plataforma delibera. Diante das discussões apresentadas, o presidente comentou
que a instalação de câmeras em ambiente de trabalho poderia ser relativizada, utilizando como exemplo a
situação da biblioteca e salvaguarda dos livros. Outro ponto questionado pelo presidente, foi sobre a
designação de setor responsável pela recuperação das imagens, salientando que o mais próximo dessa
atividade seria a Coordenadoria de Tecnologia da Informação. Em regimes sucessivos de votação os
conselheiros aderiram por unanimidade à introdução da frase “exceto com a autorização expressa dos servidores dos
respectivos ambientes para filmagem...” relacionada à captação de imagens em ambientes de trabalho; aprovaram
com sete votos favoráveis e uma abstenção que o documento preveja a Coordenadoria de Tecnologia da Informação
como setor responsável pela “recuperação de imagens”; e por fim todos os presentes votaram favoravelmente à
aprovação do Regulamento sobre videomonitoramento e segurança das instalações físicas do campus, que deverá seguir
trâmites próximos de aprovação jurídica junto aos setores responsáveis na Reitoria. O presidente aproveitou
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o momento e parabenizou a comissão em relação ao trabalho realizado. Seguindo com informações acerca da
construção da quadra do IFSP Matão, o presidente do colegiado comentou sobre negociações para o
provimento de recursos necessários que faltavam ao campus para início imediato da construção da quadra, os
quais foram complementados pela Prefeitura de Matão. A quadra foi posicionada por uma questão técnica
abaixo do bloco de laboratórios. Também serão providenciados os primeiros manejos para adequação do
terreno abaixo do bloco educacional para viabilização de um complexo poliesportivo que, no futuro, viria a
compreender um campo de grama, uma pista de atletismo, uma quadra de areia, um bloco de vestiários e
também um galpão para convívio e atividades indoor. O modelo aprovado para construção da quadra será o
de quadra reduzida segundo a licitação já realizada pela reitoria, todavia, a área de terreno preparado já prevê
espaço para ampliação. Sobre a Comissão Eleitoral do CONSUP, não ocorreu manifestação de interesse
por parte da comunidade, sendo assim, escolheu-se a utilização de um sorteio para o preenchimento das vagas.
Ficaram registradas também a realização do Festival da Língua Espanhola do IFSP Matão; a participação do
campus no CONEMAC, detendo a segunda maior delegação, com reconhecimento especial aos trabalhos e
envolvimento da Coordenadora de Extensão, Elisângela Santos, no desenvolvimento das tarefas. A realização
do Mês da Consciência Negra do IFSP Matão com uma vasta programação atrelada à temática, bem como o
trabalho da Comissão Organizadora e da Presidente da Comissão, Prof. Valquíria Tenório, foram ressaltados
com estimas. 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 não só a reunião, como
também as atividades do Conselho para o ano vigente às dezenove horas e quarenta minutos. 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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