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ATA DA lOª REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA) DO CONSELHO DE CÂMPUS (CONCAM) -IFSP CÂMPUS AVARÉ.
Aos oito dias do mês de novembro de 2016, às 15h47, no Auditório (sala H102) do Instituto Federal de
Educação, Ciênci.a 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 IFSP Câmpus 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, após ser deflagrado processo eleitoral visando
ao preenchimento de vagas em aberto para representação no CONCAM, houve apenas a candidatura dos
docentes Eva Cristina Francisco e Rafael Aparecido Ferreira. Sendo assim, não houve necessidade de
eleição, pois a docente Eva se dispôs a ser suplente em razão de outros compromissos. O presidente então,
explica a todos sobre a reunião ocorrida na data de ontem com todos os servidores do câmpus, em que
fora apresentado a proposta de Reposição do Calendário, discutido anteriormente entre Direção Geral,
Gerência Educacional e Coordenadores de Cursos. Informa que foram dez dias de ocupação do câmpus
pelos alunos e que será necessária a reposição de oito dias. Aproveita para desculpar-se com o Conselho,
pois algumas alterações do Calendário acabaram não passando por aprovação do CONCAM. Informa que
haverá necessidade de mais uma reunião do CONCAM para aprovação do Calendário Escolar/2017, que
previamente será discutido pela comunidade, coordenações de cursos e em reunião geral com os
servidores. Outras necessidades de pauta serão: a fixação de dias para reuniões de comissões, com
relatoria da conselheira Adriana de Menezes Tavares e o Orçamento /2017. O conselheiro Rafael Cedric
Mõller Meneghini sugere que a semana do recesso de 2017 ocorra em setembro, visto que, em outubro,
ocorre a Semana Tecnológica, podendo haver prejuízos para a organização da mesma. O presidente, então,
explica ao conselheiro que, provavelmente, em 2017 não haverá a semana de recesso de outubro em
virtude da grande quantidade de feriados prolongados. O conselheiro Rafael, então, sugere que essa
alteração seja pensada para os próximos anos. O presidente dá continuidade à reunião, informando que o
Governo tem mandado com mais regularidade os recursos. O conselheiro Artur da Silva Moreira informa
aos presentes que estão sendo cotados 350 títulos de livros divididos entre Engenharia de Biossistemas,
Letras, 1º período de Gastronomia e outras sugestões de discentes. A conselheira Adriana pondera se há
real necessidade de se adquirir livros para um curso para o qual não há previsão de abertura, sendo
possível utilizar os valores para compra de títulos para cursos já abertos. O presidente concorda que esse
assunto deve ser debatido posteriormente,
até mesmo como pauta do CONCAM. O conselheiro Artur
afirma que tais títulos já foram cotados e que o procedimento operacional para retirada dos mesmos seria
simples, bastaria desabilitá-Ios. A conselheira Adriana pondera ainda que concorda que sejam adquiridos
livros que poderão ser utilizados simultaneamente
entre Gastronomia e Agroindústria, por exemplo.
Explica sua preocupação em se comprar livros que ficarão sem utilização por um longo tempo, até ser
aberto o curso de Gastronomia. Passa-se a palavra ao relator Rafael que faz a leitura de seu parecer,
explicando sobre os motivos apresentados pelos discentes que promoveram a ocupação do câmpus e a
necessidade da reposição dos dias letivos. Explica que o dia primeiro de outubro, que seria considerado
letivo, também teve que ser reposto, devido à utilização do prédio para votação das eleições municipais.
Sendo assim, entre o dia primeiro de outubro os dias de ocupação foram perdidos nove dias letivos (dias
1º, 25, 26, 27, 28, 29 e 31 de outubro, 01 e 03 de novembro), a mesma quantidade de dias letivos deve ser
reposta. No Calendário de Reposição, foi proposto que se acrescentassem nove dias letivos (dias OS, 12 e
14 de novembro, 03, 13, 14, 15, 16 e 17 de dezembro) que complementariam
os 200 dias letivos. O
conselheiro então, aponta no Calendário projetado, as alterações a serem feitas. Explica qOe os dias letivos
que terminariam no dia 12 de dezembro, terminarão no dia 17. O voto do relator é favorável à nova
proposta de calendário. Registra-se a presença da docente Maria Glalcy Fequetia Dalcim, que questiona os
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dizeres da ata da Reunião Geral de ontem. A docente relata que questionou se haveria respectividade
entre os dias de reposição e os dias que estavam sendo repostos. Registra-se a presença da docente Flavia
Hatsumi Izumida Andrade que demonstra preocupação que as reposições sejam agendadas em mesmo
horário. O presidente, então, solicita a presença da Gerente Educacional Raquel Souza Mattana devido ao
surgimento de vários questionamentos
por parte das docentes presentes e aproveita para colocar em
votação se as mesmas teriam direito à palavra durante esta reunião, ao que os conselheiros votam
favoráveis. Entre os questionamentos,
está o fato de o Calendário de Avaliações não acompanhar o
Calendário de Reposição, ao que a gerente Raquel explica às docentes presentes que não se trata de
avaliação final e, sim, uma avaliação contínua. Os docentes poderão continuar com as avaliações conforme
planejado. O conselheiro Tiago Alves Pereira questiona se haverá tempo hábil para o lançamento das
notas, ao que a gerente Raquel responde que foi solicitado aos professores que, na medida do possível,
adiantem o lançamento nos sistemas. O presidente informa a ausência justificada do conselheiro Danilo
Almeida Costa Toledo, que demandou outras duas pautas. Informa que as mesmas ficarão para a próxima
reunião. Coloca em votação a aprovação do calendário, que é aprovado por unanimidade. Tendo
terminado os trabalhos, o presidente encerrou a reunião, às 16h34, 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
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Conselheiro Relator: Rafael Cedric Mõller Meneghini

I -HISTÓRICO
O Campus Avaré do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo
(IFSP) ficou ocupado por estudantes dos ensinos médio, técnico e superior durante 10 dias
consecutivos. A ocupação iniciou-se em 25 de outubro de 2016, terça-feira, e terminou em 03
de novembro de 2016, quinta-feira.
Segundo os alunos que participaram da ocupação, o ato fazia parte de manifestações
contra os seguintes projetos do governo federal: a Medida Provisória 746/2016 (MP 746) que
trata da reforma do ensino médio, o Projeto de Lei 867/2015 (PL 867) que trata do projeto
"Escola Sem Partido" e a aprovação da Proposta de Emenda à Constituição 241/2016 (PEC
241) que trata do teto de gastos do governo.
Durante a ocupação, os alunos impediram o acesso ao Campus para os servidores
docentes e técnico-administrativos,

permitindo que apenas alguns destes entrassem para não

prejudicar serviços essenciais. A restrição imposta pelos alunos aos docentes impossibilitou a
continuidade das aulas provocando perda de oito dias letivos, considerando dia 29 de outubro,
sábado letivo em que seria comemorado
previamente

o Halloween.

Além disso, um sábado letivo

agendado para 01 de outubro não foi realizado devido aos preparativos

campus para sediar uma zona eleitoral para as eleições municipais

do

de 2016. Assim que a

ocupação terminou, a direção, as gerências e as coordenações do Campus reuniram-se para
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alterar o calendário acadêmico de 2016 de maneira que as aulas perdidas sejam repostas
complementando os 200 dias letivos anuais.

11 - METODOLOGIA

Para que as aulas sejam repostas e os 200 dias letivos anuais sejam completados, a
direção, as gerências e as coordenações alteraram o calendário acadêmico de 2016 agendando
sábados letivos nos meses de novembro (dias 05, 12, 19 e 26) e de dezembro (dias 03, 10 e
17). Adicionalmente,

o recesso de 14 de novembro, segunda-feira, passou a ser considerado

como dia letivo. O último dia letivo de 2016 passou do dia 12 de dezembro, segunda-feira,
para o dia 17 de dezembro, sábado. O período de reavaliações, recuperações

de exames e

instrumento final de avaliação passou de 13 a 16 para 19 a 21 de dezembro. Os prazos para
lançamento de frequências e notas e para entrega dos diários de classe passaram de 19 e 21,
,

respectivamente,

para 22 de 1_ezç!llbro. O período dos conselhos de classe deliberativos

passou de 20 e 21 para 22 e 23 de dezembro, encerrando-se nesta data o calendário acadêmico
de 2016.

111- ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES
Como as eleições municipais e a ocupação provocaram a perda de aulas de nove dias
letivos (dias 25, 26, 27, 28, 29 e 31 de outubro, 01 e 03 de novembro), a mesma quantidade de
dias letivos deve ser reposta. Na nova proposta de calendário acadêmico de 2016, foram
adicionados nove dias letivos (dias 05, 12 e 14 de novembro, 03, 13, 14, 15, 16 e 17 de
dezembro) que complementam os 200 dias letivos.

IV - VOTO DO RELATOR
Considerando que a alteração do calendário acadêmico de 2016 mantem os 200 dias
letivos anuais, sou de parecer FAvoRÁ VEL à aprovação da nova proposta de calendário.

8 de novembro de 2016.

Conselheiro Relator
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CALENDÁRIO ACADÊMICO - CAMPUS AVARÉ
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Dias letivos no mês: 12
Dias letivos acumulados:

15

03 - início do 4° bimestre
04 a 06 - conselhos de classe pedagógicos
07 - entrega dos diários do 4° bimestre
10,11 e 13 - recesso
12 - Nossa Senhora Aparecida (feriado nacional).
14 - Ponto Facultativo (adiantamento do dia do funcionãrio público)
15 - Dia dos Professores (feriado escolar)
19 - divulgação dos componentes curriculares referentes ao ano 2017
17 a 21 - conferência dos diários de classe do 3° bimestre
19 a 21 - semana de ciência e tecnologia do câmpus Avaré
22 - sábado letivo - evento "um dia no câmpus"
_
24 - entrega dos formulãrios de preferência de Atividádes - FPA
25 a 31 - suspensão das atividades acadêmicas (ocupação do prédio)
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Dias letivos no mês: 22
Dias letivos acumulados:

01 e 03 - suspensão das atividades acadêmicas (ocupação do prédio)
02 - Finados (feriado nacional)
08 a 12 - rematrícula para o 1° semestre de 2017 - cursos técnicos
15 - Proclamação da República (feriado nacional)
16 a 18 - Encontro Nacional do Agronegócio - ENAGRO
20 - dia da consciência negra
21 - publicação do edital de transferência externa dos cursos superiores
24 - publicação do horãrio prévio do ano de 2017
23 a 25 - 11semana da diversidade (NEABI E NAPNE)
30 - prazo para entrada com recurso de alterações no horário
05, 12, 19 e 26 - sábados letivos
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Dias letivos acumulados:

100 (22 semestrel
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ifs e u

03,10 e 17 - sábados letivos
07 - publicação do horário definitivo
09 - entrega dos PITs e RITs
17 - término do 4° bimestre e do ano letivo de 2016
17 - divulgação das notas finais e faltas para o corpo discente
19 a 21 - semana de recuperação final, reavaliação e exames finais (IFA)cursos integrados, concomitantes e superiores
22 - prazo mãximo lançamento de notas/faltas finais no sistema acadêmico
16 - homologação dos PITs pelas CAADs
19 - prazo para entrada com recurso dos PITs
21 - publicação
22 e 23 - conselhos de classe deliberativos
22 - prazo mãximo da entrega dos diãrios de classe

Legenda:
Feriados Nacionais e Estaduais
Feriados Municipais

e Recessos

Assinatura do Diretor

