ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE CÀMPUS DO

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO
PAULO - CÃMPUS GUARULHOS. Aos dezessete dias de dezembro de dois mil

quinze, às quinze horas e trinta minutos, no auditório do Câmpus Guarulhos, sob a
residência do diretor e presidente do conselho de câmpus, aqui tratado pela sigla
CONCAM, professor Joel D. Saade que nomeou a mim, Robson Ferreira Lopes,
como secretário e na presença dos seguintes conselheiros Delfim Pinto Carneiro
Júnior, Rogério Daniel Dantas, Rogério Homem da Costa, Claudia Fonseca Roses,
Ana Paula Ximenes Flores, Rafael de Souza Ramalhaes Feitosa, Rogéli de Morais
Oliveira Cardoso e Sérgio Andrade Silva Leal, Claudia Yapuchura Saire, Leandro

Coelho Delgado e Raabe Sampaio Silva e demais ouvintes. O presidente do
conselho iniciou os trabalhos dando posse aos membros titulares e suplentes que
assinaram o termo de posse coletivo e o termo de posse individual que foram

entregues ao presidente para assinatura e entrega na próxima reunião. O presidente^ i
ainda informou que o conselheiro Nelson Arbach enviou documento justificando sua'

ausência e que havia contatado sua suplente. Dando prosseguimento, o presidente j iL
passou ao próximo item da pauta referente à aprovação do calendário acadêmico de^
2016, o conselheiro Delfim indicou a importância de se cumprir além dos cem dias
letivos propostos pela LDB e pela Organização Didática do IFSP, as dezenove

semanas indicadas no PPC dos cursos do^câmpus Guarulhos, nesse momento o^
presidente retomou a palavra solicitando a mim, Prof. Robson, que estava no pape

de secretário durante a reunião e que ocupo 6 cargo de Gerente Educacional tem
responsabilidade de produzir o calendário acadêmico, que explicasse como fqj/
conduzido o processo de elaboração desse documento. No entanto, como professí
não faço parte do conselho, assim, o presidente solicitou aos conselheiros que
votassem a favor ou contra a concessão da palavra a mim. O presidente indagou no
instante da votação que, como ainda não havia o regimento do conselho de câmpus,
foi perguntado se todos teriam poder de voto ou somente os titulares e o conselho
por unanimidade aprovou para este dia que todos tivessem o direito de voto e em
seguida o presidente solicitou a aprovação do conselho para conceder a palavra a
mim, o que foi aprovado por unanimidade. Em seguida, o presidente passou a
palavra a mim para explicar o processo de elaboração do calendário, no que
expliquei minha participação em reuniões na Pró-reitoria de Ensino (PRE) e nos
diversos questionamentos feitos, foi dito que a obrigação é o cumprimento dos cem
dias letivos e que as dezenove semanas seriam cumpridas na média geral. A partir
dessa informação foi produzido o calendário acadêmico de 2015 e foi aplicado no
calendário acadêmico de 2016 também. Informei que foi dada abertura para todos os
setores opinarem sobre o calendário por meio de um formulário disponibilizado na
Internet, com prazo para todos darem suas contribuições e que, após isso, seria
enviado aos setores e ao CONCAM para aprovação. Este ainda fora apresentado
um dia antes na reunião com todos os docentes e informado que seria enviado para

a aprovação do CONCAM. O presidente passou a palavra para a conselheira Prof®
Claudia que esclareceu que atua como avaliadora do MEC de cursos superioreí
observa no processo de avaliação o cumprimento dos cem dias letivos e dí

semanas previstas no PPC para emitir parecer favorável, por isso, reiterou a
importância de se tentar fazer cumprir as dezenove semanas letivas. O presidente
retornou a palavra a mim, Prof. Robson, que informei novamente que segui o que fui
orientado a fazer pela PRE. O presidente passou a palavra ao conselheiro Delfim
que questionou a autonomia do câmpus na elaboração do calendário acadêmico e
reitera sua indicação de que seja cumprido, se possível, as dezenove semanas
letivas também. O presidente passou a palavra para a conselheira Profa. Claudia
que reiterou que o cálculo da carga horária dos cursos do câmpus se dá em
dezenove semanas. Por fim, o presidente colocou em votação se o calendário seria
reformulado de modo a cumprir as dezenove semanas e os cem dias letivos
semestrais e os conselheiros aprovaram por unanimidade tal reformulação. O
presidente passou a palavra ao conselheiro Sérgio que informou que é importante

que seja previsto em calendário a data limite para entrega da lista de software para^ L
Coordenadoria de Tecnologia de Informática (CTI). O presidente retomou a palavra ^ i
explicando aos alunos que fazem parte do conselho que o processo de entrega de
lista de software é o período em que cada coordenador ou professor solicita à CTI
para que seja instalado nas máquinas dos laboratórios. O presidente repassou a
palavra para o conselheiro Sérgio que sugeriu a data de 29 de setembro de 2016. O
presidente retomou a palavra e encaminhou para votação se a data de 29 de

setembro deveria ser respeitada, os conselheiros aprovaram essa data por
unanimidade. Em seguida, o presidente passou a palavra novamente ao conselheirí
Sérgio que informou que, em atendimento à lei n° 13.168, de seis de outubro oe
2015, a CTI precisa informar com trinta dias de ahfecedência em relação ao
processo de escolha das disciplinas, na página oficial do câmpus, as aulas, as
disciplinas e a formação dos professores. O conselheiro Sérgio sugeriu trinta e cinco
dias de antecedência. O presidente retomou a palavra e encaminhou para votação
se o prazo solicitado pelo conselheiro Sérgio seria mantido, o que foi aprovado pelos
conselheiros por unanimidade. O presidente questionou sobre a aprovação do
calendário, visto que precisava ser refeito e não havia mais tempo hábil para
convocar o conselho para nova apreciação. Eu, Prof. Robson, solicitei a palavra e
informei que precisaria de ajuda nessa tarefa e que faria as alterações solicitadas
pelos conselheiros e as validações poderiam ser feitas por email. Com isso, o
calendário acadêmico seria aprovado ad referendum pelo diretor geral do câmpus,
pois alguns setores precisavam das datas de início do semestre letivo, como escolha
de disciplinas e rematrículas. O presidente retomou a palavra e deu
encaminhamento para votação sobre a aprovação do calendário acadêmico ac
referendum e os conselheiros aprovaram por unanimidade. Esgotada a pauta sobre \
o calendário acadêmico, o presidente deu continuidade à reunião para aprovação
das CAAD (Comissão de Avaliação da Atividade Docente), sendo explicado aos
conselheiros presentes que a CAAD é um grupo formado por professores que

recebe as atividades docentes e sua função é avaliar e aprovar a escolha dos -pj. a
docentes e receber os relatórios comprobatórios das atividades no final de cada ano.

Em seguida, indicou que em reunião com os docentes, realizada no dia dezesseis déf J (
dezembro de dois mil e quinze, ficou decidido que no momento o câmpus teria três

CAAD e que, no futuro, quando houver o curso técnico integrado, que seria criada
nova CAAD para o novo grupo de docentes. Sendo assim, o presidente encaminhou
para votação a aprovação da constituição das três CAAD e os conselheiros
aprovaram por unanimidade. Dando prosseguimento à pauta, o presidente iniciou a
discussão sobre a gravação e o acesso às informações das reuniões do CONCAM,
o presidente concedeu a palavra ao conselheiro Sérgio, que sugeriu a
disponibilização da gravação no site. O presidente passou a palavra ao conselheiro
Rogério Homem que disse que, uma vez que o CONCAM tem a possibilidade de
contar com membros externos, a informação deve ser de livre acesso a todos. O
presidente retomou a palavra e conduziu a votação em relação à gravação das
reuniões e de sua divulgação na página oficial do câmpus. O conselho votou
favorável, por unanimidade. Dando prosseguimento, o presidente, passou para o
assunto do calendário das reuniões do CONCAM, esclarecendo que a resolução 45,
de 15 junho de 2015, determina ao menos quatro reuniões por semestre. O
conselheiro Delfim propôs a quarta-feira e o conselheiro Rogério Homem sugeriu o
sábado, entre 9 e lOh da manhã. O presidente solicitou a sugestão dos alunos
conselheiros, que comentaram que durante a semana seria difícil eles participarem.
O presidente encaminhou que no primeiro semestre, poderíamos fazer no segundo

sábado de cada mês às 9h nas respectivas datas: 12/03; 09/04; 14/05; e 11/06. 0^
conselho assim decidiu, por unanimidade, esse calendário. Dando prosseguimento à ^
pauta, o presidente abordou o item sobre a elaboração do regimento do CONCAM e

disse que havia conseguido o regimento do Câmpüs Boituva, que poderia servir de [/base para a elaboração do regimento do CONCAM do Câmpus Guarulhos. Informou \

que o enviaria aos conselheiros. Ao final de sua fala, solicitou aos conselheiros que Ç)
se manifestassem sobre a elaboração do regimento. Os conselheiros Rogério
Homem, Rogério Dantas e Rogéli se prontificaram a elaborar tal documento. O
presidente informou que, conforme a Resolução n® 45, de 15 de junho de 2015, esse
grupo terá 90 dias, a partir desta reunião, para elaboração do regimento do
CONCAM. Por fim, o presidente solicitou sugestões para a pauta da próxima
reunião, indicando que haveria a aprovação do calendário acadêmico e o
andamento do regimento. O conselheiro Rogério Dantas sugeriu análise e estudo de
melhor aproveitamento dos espaços. E para tudo constar, eu, Robson Ferreira
Lopes lavrei a presente ata, que depois de aprovada, vai assinada por mim, pelo
presidente e todos os conselheiros.
Robson Ferreira Lopes
Joel D. Saade
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