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ATA	 DA	 TRIGÉSIMA	 SÉTIMA	 REUNIÃO	 ORDINÁRIA	 DO	 CONCAM	 –	 CONSELHO	 DE

CÂMPUS	DO	 INSTITUTO	FEDERAL	DE	EDUCAÇÃO,	CIÊNCIA	E	TECNOLOGIA	DE	SÃO

PAULO	–	IFSP,	CÂMPUS	REGISTRO.	Aos	vinte	e	quatro	dias	do	mês	de	abril	de	dois	mil	e

vinte,	 por	 meio	 de	 vídeoconferência,	 às	 quatorze	 horas	 e	 dez	 minutos,	 deu-se	 início	 à

trigésima	sétima	Reunião	Ordinária	do	CONCAM,	a	primeira	do	ano	de	2020,	e	 também	a

primeira	deste	Colegiado,	eleitos	pelos	seus	pares	para	o	mandato	do	biênio	2020-2021.	A

reunião	 contou	 com	 a	 presença	 dos	 conselheiros	 Rogerio	 Haruo	Watanabe,	 Eder	 da	 Silva

Ribeiro	e	Paulo	Silas	Oliveira	–	representando	a	classe	docente;	Edson	Luis	Xavier,	Hamilton

Trigo	 Rollo	 Junior	 e	 Iamara	 de	 Almeida	 Nepomuceno	 –	 representando	 a	 classe	 técnico-

administrativa;	Daniella	Zanella	de	Almeida,	Eduarda	Ribeiro	(suplente)	e	Rafael	de	Morais

Rocha	 (que,	 por	 problemas	 técnicos,	 acabou	 não	 participando	 de	 toda	 a	 Reunião)	 –

representando	 a	 classe	 dos	 discentes;	 foi	 presidida	 pelo	 Diretor	 Geral	 do	 Câmpus	 e

presidente	do	CONCAM,	Walter	Augusto	Varella,	e	secretariada	por	José	Otávio	Gengo	Junior.

ABERTURA	DA	REUNIÃO:	Constando	o	quórum	regimental,	o	presidente	deu	por	aberta	a

Reunião,	 que,	 por	 se	 tratar	 da	 primeira	 da	 atual	 formação,	 não	 há	 ATA	 de	 Reuniões

anteriores	 para	 leitura	 e	 aprovação,	 passando	 então	 para	 a	 única	 pauta	 apresentada.

PAUTA	1)	–	Definição	do	Calendário	de	Reuniões	Ordinárias	para	o	ano	de	2020,

pauta	proposta	pelo	Presidente,	com	proposta	de	datas	enviadas	previamente	aos

nobres	Conselheiros	para	análise.	O	presidente	primeiro	consulta	aos	Conselheiros	se	o

debate	 sobre	 as	 datas	 propostas	 deveria	 ocorrer	 de	 forma	 a	 discutir-se	 mês	 a	 mês

seguidamente,	 ou	 se	 faria	 uma	 leitura	 global	 para	 discutir	 pontualmente.	 Colocado	 em

votação,	 a	 segunda	 alternativa	 foi	 escolhida	 por	 7	 votos	 a	 1.	 Continuando,	 o	 Presidente

relembra	 aos	 Conselheiros	 a	 necessidade,	 por	 Regimento,	 de	 haver,	 no	 mínimo	 quatro

Reuniões	 Ordinárias	 em	 cada	 semestre,	 propondo	 que	 seria	 interessante	 não	 agendar

Reunião	Ordinária	para	o	mês	de	dezembro,	onde,	costumeiramente,	por	conta	de	questões

orçamentárias	 e	 de	 aprovação	 de	 calendários	 acadêmicos,	 acaba-se	 tendo	 que	 fazer

Reunião	 Extraordinária.	 Em	 seguida,	 abre	 a	 palavra	 aos	 Conselheiros,	 para	 que	 se

manifestem	em	 relação	às	datas	propostas;	O	Conselheiro	professor	Eder	da	Silva	Ribeiro

faz	menção	à	data	proposta	de	22	de	julho,	que,	embora	não	se	saiba	ao	certo	se	ocorrerá,

costuma	ser	o	dia	de	recepção	dos	alunos	no	começo	do	segundo	semestre;	como	nenhum

outro	Conselheiro	se	manifestou,	o	Presidente	retomou	a	palavra,	apontando,	como	objeto

de	discussão,	além	da	data	de	22	de	julho,	as	datas	de	21	de	outubro,	por	estar	em	conflito

com	a	Semana	de	Ciência	e	Tecnologia,	e	17	de	junho,	por	estar	em	conflito	com	a	semana

de	 realização	 de	 provas,	 alertando	 que	 está	 tomando	 como	 base	 o	 atual	 calendário

acadêmico	 e	 que,	 caso	 haja	 implicações	 posteriores	 com	 a	 continuidade	 do	 isolamento,

poderá	 haver	 novas	 alterações;	 Em	 seguida,	 demonstra	 visualmente	 os	 calendários

acadêmicos,	 explanando	 sobre	 as	 possibilidades	 de	 mudança.	 Começando	 com	 a	 data

conflitante	 do	 mês	 de	 junho,	 o	 Presidente	 faz	 a	 proposta	 de	 alterar	 a	 Reunião	 do	 dia

dezessete	 para	 o	 dia	 dez,	 e,	 como	 não	 houve	 manifestação	 adicional	 por	 parte	 dos

Conselheiros,	foi	colocado	em	votação,	e	aprovado	de	forma	unânime.	A	seguir	discutiu-se	a

data	do	mês	de	outubro,	onde	o	Conselheiro	Hamilton	Trigo	Rollo	 Junior	sugeriu	 realizar	a

Reunião	na	sexta-feira,	dia	23.	O	Presidente	demonstrou,	através	da	exibição	do	calendário

acadêmico,	ser	inviável	essa	proposta,	pois	a	SNCT	está	prevista	para	estender-se	a	semana

toda,	 abrangendo	 inclusive	 a	 sexta-feira.	 Na	 ausência	 de	 demais	 ideias	 por	 parte	 dos

Conselheiros,	 faz	 a	 proposta	 de	 votação	 de	mudança	 para	 as	 datas	 de	 sete	 ou	 quatorze;

colocado	em	votação,	houve	empate	de	quatro	votos	para	cada	data	proposta,	uma	vez	que

a	Reunião,	 naquele	momento,	 já	não	 contava	 com	o	Conselheiro	Rafael	 de	Morais	Rocha,

que	 havia	 perdido	 a	 conexão.	 Conforme	 Regimento,	 em	 caso	 de	 empate,	 o	 desempate

ocorre	 pelo	 voto	 do	 Presidente,	 que	 optou	 pela	 data	 do	 dia	 sete.	 Em	 seguida	 passa-se	 à

discussão	da	data	conflitante	no	mês	de	julho:	O	Presidente	explana	que	a	data	de	vinte	e

dois	 foi	 sugerida	 por	 ser	 dia	 letivo,	 tomando-se	 o	 cuidado	 de	 não	 realizar	 atividades

incompatíveis	 com	 o	 recesso	 acadêmico,	 o	 que	 ocorreria	 em	 qualquer	 data	 anterior	 em

julho,	 mas,	 como	 houve	 a	 sugestão	 do	 Conselheiro	 professor	 Eder	 da	 Silva	 Ribeiro,	 em



relação	 à	 recepção	 aos	 alunos	 no	 começo	 do	 semestre,	 propõe	 primeiro	 realizar	 uma

votação	 para	 definir	 se	 troca-se	 ou	 não	 essa	 data.	 Colocado	 em	 votação,	 a	 proposta	 de

trocar	 a	 data	 foi	 vencedora	 por	 sete	 votos.	 Consequentemente	 iniciou-se	 o	 debate	 para

definir	 para	 qual	 data	 trocar,	 tendo	 havido	 duas	 propostas,	 uma	 para	 o	 dia	 24,	 pelo

Conselheiro	Hamilton	Trigo	Rollo	 Junior,	e	outra	para	o	dia	29,	pelos	Conselheiros	Eduarda

Ribeiro,	Rogério	Haruo	Watanabe	e	Eder	da	Silva	Ribeiro.	Colocado	em	votação,	venceu	a

segunda	proposta	por	7	votos.	Encerradas	as	discussões	das	datas,	o	Presidente	solicita	a

palavra	para	esclarecer	aos	Conselheiros,	uma	vez	que	é	a	primeira	Reunião	deste	grupo,

que	as	pautas	apresentadas	deverão	vir	acompanhadas	de	documentação	argumentativa,	e

que	 os	 Conselheiros	 representam	 seus	 segmentos	 e	 não	 a	 si	 próprios;	 também	esclarece

que	não	é	pertinente	para	este	novo	grupo	aprovar	a	Ata	da	última

Reunião	 ocorrida	 do	 Colegiado	 anterior.	 ENCERRAMENTO	 DA	 REUNIÃO:	 Sendo	 assim,

nada	mais	havendo	a	tratar,	às	quatorze	horas	e	cinquenta	minutos,	deu-se	por	encerrada	a

Reunião	 Ordinária,	 em	 que	 esteve	 ausente,	 por	 motivo	 devidamente	 justificado,	 a

Conselheira	Suelen	Cristina	Rosa.	O	calendário	das	Reuniões	Ordinárias	para	o	ano	de	2020

discutido	e	concluído	pelos	presentes	será	colocado	como	anexo	à	esta	ATA.	Eu,	José	Otávio

Gengo	Junior,	 lavrei	a	presente	ata,	que	deverá	ser	assinada	por	todos	os	participantes	da

reunião.	Registro,	24	de	abril	de	2020.

Paulo	Silas	Oliveira																																					__________________________________

Rogerio	Haruo	Watanabe																											__________________________________

Eder	da	Silva	Ribeiro																																		__________________________________

Edson	Luis	Xavier																																							__________________________________

Iamara	de	Almeida	Nepomuceno														__________________________________

Hamilton	Trigo	Rollo	Junior																							__________________________________

Rafael	de	Morais	Rocha																														__________________________________

Daniella	Zanella	de	Almeida																							__________________________________

Eduarda	Ribeiro																																										__________________________________

José	Otávio	Gengo	Junior																										__________________________________

Walter	Augusto	Varella																															__________________________________

	

	

ANEXO	I	da	37ª.	REUNIÃO	ORDINÁRIA	DO	CONSELHO	DE	CÂMPUS	-
CÂMPUS	REGISTRO

	

CALENDÁRIO	DAS	REUNIÕES	ORDINÁRIAS	PARA	O	ANO	DE	2020

																							

ORDEM DATA

01 24/04/2020

02 20/05/2020

03 10/06/2020

04 29/07/2020

05 19/08/2020

06 16/09/2020

07 07/10/2020

08 18/11/2020
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