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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE CAMPUS
(CONCAM) DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DE SÃO PAULO, CAMPUS BRAGANÇA PAULISTA
(02/08/2018).
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Ao segundo dia do mês de agosto de dois mil e dezoito, na sala B510 do campus Bragança
Paulista, realizou-se
se a reunião do Conselho de Campus, sob a presidência do diretor João
Roberto Moro, e com a presença dos Conselheiros: Adriano Henriques Machado, Edice
Ramos de Camargo Aguiar, Edmir Louis Bruno Cruz, Eduardo Lopes Silva, Iara Leme Russo
Cury, João Júnior Marques de Lima, Pedro Luís Calheiros da Silva, Samara Valdo de
Oliveira.
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Abertura: Às quatorze horas e quarenta minutos, o presidente deu inicio à sessão.
sessão
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Expediente: Inicialmente foi apresentada a Ata da reunião anterior (Ordinária de 14 de junho
de 2018)) para assinatura e aprovação por parte dos Conselheiros. A ata foi aprovada com seis
Conselheiros a favor e duass abstenções
abstenções.
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Tomada de posse do Conselheiro Suplente representante da Sociedade Civil,
ivil, representante da
APEOESP, Altair Carlos Barbosa. O Suplente não estava presente, então deverá tomar posse
na próxima reunião.
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Sorteio dos inscritos para representante dos alunos egressos ou pais de alunos. Houve uma
inscrição de um pai de aluno, Antonio Wilson Ramos. Como única inscrição, não houve
necessidade de sorteio e os Conselheiros aprovaram sua nomeação. Ele deverá comparecer na
próxima reunião ordinária, para a tomada de posse.

22
23
24
25
26

Definição das datas das próximas reuniões ordinárias: Após uma breve discussão em cima do
calendário, os Conselheiros chegaram a um consenso para as seguintes datas,
datas todas em
quintas-feiras
feiras no período da tarde
tarde, a saber: seis de setembro, dezoito de outubro, e vinte e
nove de novembro. Nesta última, deverá ser marcada a primeira reunião ordinária do próximo
ano (2019).
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Ordem do dia: O presidente fez a leitura da pauta da reunião: Alteração
lteração do calendário
referente ao FPA e Informes,, e pergun
perguntou
tou se havia algum ponto a ser incluído na pauta. O
Secretário pediu fala e solicitou a retificação de que as alterações de calendário solicitadas
não se referiam apenas ao FPA, e também seria necessário incluir a apreciação de uma
alteração Ad Referendum do calendário, que ocorreu no dia seis de julho (deliberação
002/2018 CONCAM). Sem objeções do Conselho
onselho quanto às inclusões na pauta.
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Primeiro ponto, o Ad Referendum, aprovado em consenso. Em seguida, foram apresentadas as
alterações de calendário
dário solicitadas pela Diretoria Adjunta Educacional. Primeiro, incluir o dia
cinco de setembro como dia daa formação continuada em todos os calendários, portanto os dias
cinco e doze de setembro deverão ser reuniões
reuniõesde
de formação continuada. Alteração aprovada
aprovad
com uma abstenção. Próxima alteração sugerida foi quanto aos calendários dos cursos
superiores e técnico concomitante/subsequente: Alteração das datas dos encontros de
Formação Continuada, de oito de agosto para quinze de agosto
agosto, de dez de outubro para
dezessete
ezessete de outubro, e de sete de novembro para quatorze de novembro. No calendário dos
cursos integrados essas datas já estavam corretas. Alteração aprovada. Outra alteração, data da
entrega da FPA, antecipar de seis de outubro para quinze de setembro
setembro,, pois,
po a geração dos
horários do primeiro semestre sempre é mais complexa já que inclui os cursos integrados que
são anuais. Adriano frisou, que quanto antes o horário for disponibilizado,
disponibilizado melhor para o
docente. Conselheira Iara perguntou se novamente no próx
próximo
imo ano teremos ingresso dos três
cursos integrados ou se será alternado
alternado.. João Moro respondeu que sim teremos os três
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integrados, e que se isso deixar de ser feito terá que passar pelo Conselho Superior, pois agora
qualquer abertura ou fechamento de oferec
oferecimento de vagas tem que passar pelo CONSUP,
conforme portaria 143. Votação dda última alteração do calendário: aprovada.
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Último ponto da pauta: Informes. Inicialmente João Moro consultou se os Conselheiros
possuiam informes a relatar. Conselheiro Pedro destacou que agora estamos entrando em nova
fase do PDI, Projeto de Desenvolvimento
esenvolvimento Institucional,
nstitucional, esta nova fase se refere à previsão
previs de
oferecimento de cursos. Uma novidade é que a comissão do curso de Engenharia
ngenharia entrou em
contato pleiteando a abertura
rtura do ingresso semestral. João Moro lembra que qualquer alteração
desse tipo terá que passar pelo Conselho Superior, então, tal alteração não será ainda para
2019. Ainda na comissão do PDI, há uma alteração do membro Discente,
iscente, antes era o Luiz,
aluno de Licenciatura em Matemática, agora é o Eduardo Nogueira, aluno de Tecnologia em
Mecatrônica Industrial.
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João Moro lembra que o PDI é uma das coisas que irá passar pelo Conselho de Campus.
Dentro
entro do PDI, temos o planejamento estratégico
estratégico, que vai além do período deste PDI. No
planejamento estratégico precisamos nos fortalecer neste prédio dentro do bairro e do
município. Agora temos projetores para todas as sal
salas.
s. As que ainda não os têm é por falta dos
suportes para fixação. A compra dos computadores foi feita, só falta a empresa DELL
entregar.. Conforme dito na reunião anterior, teremos uma quadra poliesportiva,
poliesportiva o SRP ainda
não finalizou mas as tratativas estão em andamento.. Precisaremos de terraplenagem.
terraplenagem Adriano
perguntou de onde sairá o orçamento. João Moro respondeu: A quadra sai do orçamento do
MEC.
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João Moro comunicou que a FESB entrou com pedido de Notificão Extra Judicial encerrando
o Termo de Uso unilateralmente, alegando abandono do prédio do campus antigo e atual
unidade dois. Mas, obviamente não está. Até junho tínhamos inclusive vigilância lá. A
Notificação foi respondida com um Ofício, e que inclusive já esta acordado com a Prefeitura a
utilização do prédio
édio para um Centro de Inovação da Região Bragantina,
Bragantina que funcionará
naquele prédio.
rédio. E dentro do acordo o IFSP continua responsável pelas funções educacionais.
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Ainda sobre o Centro de Inovação
Inovação, a Prefeitura ficou com a parte das adequações do prédio. O
acordo com a Prefeitura foi assinado em 6 de julho. Prevê a utilização do prédio por 60 meses,
prorrogáveis por mais 60. Edice pergunta se irão servidores para lá? João responde que a
principio ainda não. Mas terá que ser designado um Diretor para o centro. Atualmente, Vitor e
Eder são Coordenadores do acordo. Não dá para prever ainda quantos servidores serão
disponibilizados (ou remanejados)
remanejados), mas teremos alguns de nós lá.
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João Moro citou algumas empresas que querem estar lá: OSG, Max
Max-Gear,
Gear, TE, Arcor, e
Instituições de Ensimo também manifestaram interesse, como USF, FATEC e SENAI.
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Outro informe: João Moro destacou que teve ppouca
ouca gente querendo sair nas ultimas remoções,
o que indica nosso campus bem sedimentado.
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Sobre pesquisa, tem
em um edital universal aberto do CNPq.. Temos projetos do CNPq como o
projeto em parceria com a Nautilus
Nautilus, além da BRAGANTEC. Em outubro teremos o
CONCISTEC e a SEMTEC.
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João Moro lembrou, que é importante
mportante continuar com as iniciativas de Permanência e Êxito.
Nossa evasão é um tanto alta e precisamos melhorar. Qualquer sugestão é bem-vinda.
bem
Em 20
de julho tínhamos 1052 alunos matriculados. Este semestre deve ter 180 novos alunos. Então
estamos perto de 1200 alunos. Teremos um pouco menos até o fim do ano por conta dos
formandos, mas não podemos ter muito menos que isso. Dos 1052 alunos matriculados, 274
passam pela assistência estudantil
estudantil, ou seja, quase 30% de nosso alunado atendido está em
vulnerabilidade social.. Isso é um bom indicador do IF cumprindo seu papel social.
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Encerramento: Concluída a pauta, o Presidente João Moro encerra a reunião às quinze horas e
trinta e sete minutos e agradece aos presentes
presentes. Eu, Alexandre Fonseca Jorge, lavrei a presente
ata a qual dato e assino junto com o Presidente e Conselheiros presentes.
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Bragança Paulista, 29 de agosto de 2018
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(Ata revisada em 06 de setembro de 2018)
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