
1
INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇAQ, CleNClA E TECNOlOGIA

ATA DA 11ª REUNIÃO DO CONSELHO DE CÂMPUS (CONCAM) -IFSP CÂMPUS AVARÉ.

Aos seis dias do mês de dezembro de 2016, às 15h45, no Auditório (sala H102) do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo - Câmpus Avaré, situado na Avenida Professor Celso Ferreira
da Silva, 1333, Bairro Jardim Europa, sob a presidência do Diretor Geral Sebastião Francelino da Cruz,
reuniram-se os conselheiros do Conselho de Câmpus (CONCAM) do IFSPCâmpus Avaré. Havendo quórum,
o presidente dá início à reunião colocando em votação a ata da reunião anterior, que foi aprovada por
todos os presentes. Em seguida, informa aos presentes que na reunião de hoje não será possível
apresentar a pauta da proposta orçamentária, pois o câmpus aguarda a aprovação da lOA - lei
Orçamentária Anual. Acrescenta que o Câmpus Avaré terá um aumento de 10% no orçamentoj2017. O
presidente então, explica que os auxílios estudantis serão mantidos em 2017. A conselheira Viviane
Cristina Rangel questiona se o comentário de que haveria corte nas bolsas seria verdadeiro, ao que o
presidente responde que os auxílios serão mantidos, inclusive haverá aumento de aproximadamente
R$100000,OO (cem mil reais) para 2017. Aproveita para desculpar-se com o Conselho, pois em razão de
uma falha de comunicação, não fora registrada a candidatura da docente Flavia Hatsumi Izumida Andrade
para o Conselho de Câmpus. Informa que amesma aceitou ficar com a suplência do cargo e que os eleitos
nos últimos meses ocuparão mandato complementar, sendo que em 2017 será aberto novo pleito
eleitoral. Passa-se a palavra à relatora Adriana de Menezes Tavares que explica aos presentes que a ideia
de seu parecer é regulamentar o trabalho das comissões em razão do aumento significativo das mesmas e
às horas que tais comissões demandam dos servidores. Além disso, observa que há grande fluxo de
entrada e saída de servidores das comissões e os horários das reuniões, muitas vezes, têm que ser
adaptados às individualidades de cada membro. Continua sua relatoria, observando que, apesar de haver
uma política democrática no câmpus, a participação dos servidores em comissões não pode ser prioritária
às suas atividades como docentes ou técnicos-administrativos. Explica que o regulamento prevê que os
docentes, primeiramente, deverão verificar sua atribuição de aulas para, posteriormente, se candidatar às
comissões. A conselheira Eva Cristina Francisco questiona se serão consideradas 2 horas semanais de
trabalho (mencionado no PIT) para membros suplentes. Após discussão, fica decidido que será
acrescentado um inciso prevendo tal questão. O presidente acrescenta que deverá ser verificado como as
horas de participação em comissões poderão ser contadas no trabalho dos técnicos-administrativos. O
conselheiro Artur da Silva Moreira acrescenta que tal regulamento deverá respeitar a isonomia e além de
regulamentar a participação dos docentes, prever a participação dos técnicos-administrativos e discentes.
O conselheiro luis Otavio da Costa observa que há algum tempo, houve participação de discentes na
comissão de Divulgação, sendo que não houve interesse de docentes do câmpus para orientá-Ios em tal
projeto. Após discussão sobre o assunto, é decidido que serão estudados critérios para que os discentes
possam participar de algumas comissões que sejam relevantes para os mesmos. O presidente aconselha
que cada comissão elabore seu próprio regulamento. A conselheira Adriana pondera ainda que, de acordo
com tal regulamento, as comissões poderiam ser formadas por: 1) um representante de cada área j
coordenação; 2) máximo de sete pessoas ou 3) representantes dos diferentes segmentos (discentes,
docentes e administrativos). Considera que a presidência da comissão poderia ser mantida, após um ano
de mandato, caso os trabalhos estivessem funcionando e os membros estivessem de acordo com tal
decisão. O presidente Sebastião pondera que o presidente de cada comissão poderia registrar maior
número de horas para a PIT. O conselheiro Artur diz acreditar que participar de cinco comissões possa ser
um trabalho que exija demais de um servidor. O conselheiro Danilo Almeida Costa Toledo questiona se há
um levantamento da participação de docentes em comissões, ao que o presidente responde que solicitará
à secretária do conselho Talita Dina Rossi para fazê-Io. A conselheira Flávia observa que há um agravante
para a limitação de participação em comissões, visto que algumas comissões se reúnem apenas
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quinzenalmente, sendo que os docentes precisam preencher 40 horas (PIT). O conselheiro Danilo
questiona se tal jornada só pode ser completada por participação em comissões e aulas, ao que é
respondido que há outras maneiras tais como participação em projetos de extensão e pesquisa. A
conselheira Adriana continua a relatoria observando que, por uma solicitação da gerência educacional, os
pedidos de desligamento das comissões sejam feitos diretamente ao Conselho de Câmpus, em uma
tentativa de se restringir a entrada e saída de membros deliberada mente. A conselheira Viviane, por sua
vez pondera que, com essas limitações, algumas comissões poderiam ficar sem membros. O conselheiro
Danilo observa que teve dificuldade em encontrar um orientador para seu trabalho e acredita que o
grande número de participação em comissões pode ter contribuído para tal. Após discussão do assunto, o
presidente solicita que tal regulamento seja votado posteriormente devido à urgência da aprovação do
Calendário Escolar 2017. A conselheira Adriana termina a leitura do relatório e fica acertado que, após o
envio de observações sobre o regulamento, o texto será compilado e novamente trazido ao CONCAM.
Registra-se a saída da conselheira Maria Benedita da Silva Almeida às 16h45. Passa-se a palavra ao
conselheiro Rafael Aparecido Ferreira que inicia sua fala explicando aos presentes sobre a reunião ocorrida
no dia 30 de novembro da qual participaram os docentes e técnicos-administrativos do câmpus, sendo
deliberado sobre a aprovação do Calendário/2017. Registra-se a saída da conselheira Adriana às 16h48,
ficando a conselheira Eva como suplente. O relator, então dá início à leitura do calendário, apontando as
datas de início e fim dos bimestres e explicando· que o início das aulas dos lºs anos dos cursos superiores
poderão ter as datas alteradas em razão do SISU e que, em virtude da grande quantidade de feriados, a
semana do recesso de outubro não ocorrerá em 2017. O conselheiro Danilo solicita que o relator faça um
detalhamento do calendário, pois o mesmo foi apresentado de uma forma concisa. O relator, então,
retorna ao início do calendário, explicando detalhadamente as datas letivas e as atividades relativas às
mesmas. A conselheira Viviane diz ter dúvidas sobre o sábado letivo, visto que alguns docentes solicitaram
atividades avaliativas para serem feitas em casa. Após discussão do assunto, o presidente solicita à
conselheira que leve tal caso ao coordenador de curso e acrescenta que, ao assinar a matrícula, o aluno
fica ciente de que haverá sábados letivos durante o ano. A conselheira Viviane solicita que sejam
apontados no calendário os dias relativos à reposição e aproveita para observar que percebeu algumas
modificações no último evento "Dia no Câmpus", ao que o presidente responde que a proposta da
Comissão de Eventos para esse ano foi a de movimentar as atividades, como uma feira de profissões. A
conselheira diz acreditar que o foco de tal evento seja a divulgação do IFSPe os cursos ofertados, o que
não ocorreu. Registra-se a saída da conselheira Flávia às 17h20. Após o relator apresentar parecer
favorável ao Calendário/2017, é aberta votação para aprovação dos presentes. Não havendo objeções, o
calendário é aprovado e o presidente aproveita para propor que as reuniões do CONCAM em 2017 sejam
gravadas para dar publicidade às reuniões. Tendo terminado os trabalhos, encerra-se a reunião, às 17h45,
da qual eu, Talita Dina Rossi, lavrei a presente ata. Após ser lido e aprovado, o documento será assinado
por mim, pelo presidente e demais conselheiros presentes.

Talita Dina Rossi

Sebastião Francelino da Cruz

Secretária do Conselho

Diretor Geral - Presidente

Rafael Cedric Mõller Meneghini Docente - Titular

Adriana de Menezes Tavares Docente - Titular

Rafael Aparecido Ferre ira Docente - Titular

Eva Cristina Francisco

Flavia Hatsumi Izumida Andrade

Docente - Suplente

Docente - Suplente

Tiago Alves Pereira Técnico-administrativo - Titular
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Artur da Silva Moreira

Renato Silvano Pires Baptista Técnico-administrativo - Titular

Técnico-administrativo - Titular

SuplenteCarolina Cunha Seidel

Danilo Almeida Costa Toledo

Luis Otavio da Costa

Viviane Cristina Rangel

Rafael Bressan Fazio

Natalia Rodrigues de Cais

Luiz Augusto Franco de Freitas

Técnico-administrativo -
Su lente

Discente - Titular

Discente - Titular

Discente - Titular

Discente - Suplente Suplente

Discente - Suplente Suplente

Aluno Egresso segmento em aberto

Maria Benedita da Silva Almeida Representante do Poder Público

Sociedade Civil Organizada
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Ministério da Educação

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de São Paulo

Conselho do Campus Avaré

PARECER DA RELATORIA

Processo N°: -

Origem: Gerência Educacional

Interessado: Gerência Educacional

Assunto: Parecer sobre aprovação do calendário acadêmico do ano de 2017

comtemplando os 200 dias letivos anuais.

,
Conselheiro Relator: Rafael Apa:~ci4o Ferreira

I-HISTÓRICO

No dia 30 de novembro de 2016, houve a convocação de todos os servidores em

exercício por parte diretoria do Instituto Federal de São Paulo do Campus de Avaré, para uma

reunião geral. A finalidade da reunião geral foi a discussão e aprovação pelos pares do

calendário acadêmico do ano de 2017, calendário este proposto pela gerência educacional e

relatado pela Prof." Raquel Souza Mattana.

11- ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES

O calendário anual apresentado pela gerência educacional aprovado e discutido pelos

pares apresenta os 200 dias letivos anuais. Para os cursos integrados, no 10 semestre serão

cumpridos 98 dias letivos e 102 no 20 semestre. Nas demais modalidades que são os cursos

técnicos concomitantes e superiores, em cada semestre serão cumpridos 100 dias letivos. Para

essa exigência seja cumprida, levando em consideração o grande número de feriados e

emendas de feriado, ocorrerá reposição das aulas aos sábados nos dias (18/03; 08/04; 06/05;

03/06; 24/06; 19/08; 02/09; 23/09; 21/10; 18/11 e 02/12).
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rn -VOTO DO RELATOR

Considerando que o calendário de 2017 apresenta os 200 dias letivos anuais, foi

apresentado a todos os servidores para discussão e aprovado pelos mesmos, sou de parecer

FAVORÁVEL à sua aprovação.

Avaré, 06 de dezembro de 2016.

Conselheiro Relator

Rafaél Aparecido Ferreira
.- 'o. Professor EBTT
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