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ATA DA TRIGÉSIMA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONCAM – CONSELHO DE
CÂMPUS DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO
PAULO – IFSP, CÂMPUS REGISTRO. Aos dez dias do mês de junho de dois mil e vinte, por
meio de vídeoconferência, às quatorze horas e cinco minutos, deu-se início à trigésima nona
Reunião Ordinária do CONCAM, a terceira do ano de 2020. A Reunião contou com a presença
dos conselheiros Rogério 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, Rafael de Morais Rocha e Suelen Cristina Rosa – 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, sugerindo não
fazer a leitura da ATA da Reunião anterior, pois todos os Conselheiros já a haviam recebido e
conferido previamente, para que fosse poupado tempo, ao que todos concordaram, e após
manifestação da Conselheira Iamara para que seja corrigida a grafia da Coordenadoria
Sociopedagógica, única correção apontada, foi colocado em votação e aprovada por
unanimidade, com a correção solicitada. Na sequência, o presidente deu início às questões
do dia, solicitando aos Conselheiros a inversão da pauta proposta, para que se discutisse
primeiro a questão solicitada referente ao curso de Engenharia de Produção, o que foi aceito
por todos; passou-se então para a PAUTA 1) Apresentação ao ConCam de

atualização da infraestrutura, histórico do Campus e bibliografia do curso de
Engenharia de Produção: O Presidente faz a leitura da pauta e passa a palavra à
Diretoria Adjunta Educacional Heleni Souza dos Santos Ferreira, que explica a
necessidade de, em virtude de processo de reconhecimento do curso, cuja fase
protocolar se iniciará em agosto, faz-se obrigatório enviar o PPC atualizado para
análise do CONEM e enviar informações ao MEC relativas à fase um do processo,
como, por exemplo, histórico do Câmpus e perfil dos egressos. Explica ainda que só é
possível realizar reformulações no PPC depois de formada a primeira turma, sendo
que, no momento, é possível e necessário realizar atualizações (revisão do texto do
PPC, atualização do histórico do Câmpus, inclusive com o novo PDI, regulamento de
estágio, legislações), e mais notadamente, a bibliografia, que será explicada pelo
professor Carlos Eduardo Pinto, Coordenador do curso. Explica ainda que todas as
etapas do processo estão sendo acompanhadas pelo NDE e pelo Colegiado do Curso, e
que o encaminhamento ao CONEM é acompanhado de parecer técnico emitido pelo
pedagogo, enfatizando a necessidade da aprovação pelo ConCam. Passa a palavra ao
professor Carlos, que explica que o PPC vigente é do ano de 2016, onde, na ocasião foi
solicitada a aprovação para a compra de livros, mas, em decorrência de mudanças, faz
se necessário a atualização das referências bibliográficas, o que está sendo realizado
agora. Explica que foi realizado um levantamento do primeiro ao décimo semestre,
considerando as 66 disciplinas do curso, que atualmente está no sétimo semestre.
Que também foi, a pedido da Diretora Adjunta Heleni, realizado um levantamento dos
livros que ainda faltam ser adquiridos, que não são muitos, cerca de 3,5% do total do
curso regular e mais 3,9% dos livros das disciplinas complementares. A Diretora Heleni
completa explicando ser ainda possível fazer atualizações no PPC até a fase 2 do
processo de reconhecimento. Com a palavra, o Presidente explica não se tratar de
uma mudança significativa, apenas de uma atualização necessária para avaliação do
CONEM, e posteriormente para protocolar o pedido de avaliação do curso. A Diretora
Adjunta Heleni explica que nesta fase, se fosse solicitada qualquer alteração do PPC ao
CONEM, certamente seria negada, e que as atualizações propostas neste momento
são somente em quesitos como infra-estrutura, dados do ensino na região e
bibliografia. Encerradas as explanações, foi colocado em votação, sendo a

proposta de atualização do PPC do curso de Engenharia de Produção
aprovada por unanimidade. Passou-se então para a PAUTA 2) Aplicação dos
valores referentes a EMENDA PARLAMENTAR da deputada federal Rosana
Valle: o Presidente abre a discussão da pauta informando que, por uma questão
sistêmica da administração Federal, que não depende da vontade do IFSP, os recursos
destinados ao Câmpus Registro, pela deputada federal Rosana Valle, por meio de
emenda parlamentar, foram repassados na forma de custeio, e não de capital, como
se era esperado. Para não abrir mão do recurso, o Câmpus o aceitou dessa forma, e
destinou-o para custeio, para cobrir despesas em contratos continuados, como
demonstra o documento. Porém, como já havia orçamento previsto para esses custos,
há a possibilidade de remanejamento destes valores que “sobrarão” do orçamento,
como já aconteceu antes, e que, caso ocorra, será utilizado para infra-estrutura. Passa
a palavra ao Diretor Adjunto Fábio de Azevedo Pereira, que explica que o documento
apresentado, é uma colaboração do Câmpus para a Reitoria, incumbida de prestar
contas do recurso, uma vez que o montante foi destinado para dois Câmpus, Cubatão
e Registro. Ressalta que no documento fez constar que a intenção do Câmpus era
utilizar o valor da emenda para construção de salas de aulas ou outra infra-estrutura,
mas, acredita ser perfeitamente possível, mais para o final do ano, conseguir executar
o remanejamento dos recursos oriundos da desoneração dos contratos continuados
para a modalidade de capital, e executar as implementações físicas necessárias, de
acordo com o que decidir a Administração. Com palavra de volta, o Presidente alerta
ao Conselho que provavelmente o assunto em questão voltará a ser discutido em
outubro ou novembro, período no qual consegue-se fazer o remanejamento.

O

Conselheiro professor Eder da Silva Ribeiro questiona se esse valor vai ser destinado à
construção de salas de aula. O Presidente responde que há a possibilidade de
construção de mais 3 salas de aula, porém, para tal ocorrer, será necessário que a
atual obra de construção de seis salas de aula, no momento parada (prejudicada pela
pandemia), que já foi inclusive paga, termine ainda neste ano, pois não é possível ter
duas obras com o mesmo escopo simultaneamente. Tendo os Conselheiros declarado
que satisfizeram-se com a explanação, passou para a PAUTA 3) Alteração dos
Valores de CUSTEIO do Orçamento 2020 para CAPITAL: O Presidente inicia a
explanação da pauta informando que é comum e usual a administração dos câmpus
em geral efetuar, ao longo do ano orçamentário, remanejamento de valores de custeio
para capital, inclusive neste ano, no Câmpus Registro, já foi efetuado uma parte, e que
existe um planejamento, montado pelo Diretor Adjunto Administrativo Fábio de
Azevedo Pereira, e passa a palavra ao mesmo, para a explanação. O Diretor Adjunto
Fábio inicia a explanação explicando a diferença entre as despesas de custeio e
capital, e que o documento apresentado para apreciação do Conselho foi gerado a
partir de uma solicitação emergencial da Reitoria, no final do mês de maio, para os
câmpus que informassem, no prazo de três dias, quais os valores que serão
futuramente remanejados. Aponta o montante apurado, cuja origem são realocações
do ano passado mais as economias geradas nesse ano, oriundos de despesas de água
e luz não efetuadas por conta da inatividade no Câmpus devido a pandemia e do
Contrato de serviço de Cozinheiro, que iniciou-se em março, e não em janeiro, como
previsto. Em seguida aponta algumas despesas que deverão ser realizadas com esse
montante, já definidas com a equipe de gestão, inclusive com aprovação do ConCam
no ano de 2019, cujos processos licitatórios estão em andamento, e que não puderam
ser realizadas naquele ano. Aponta algumas demandas novas, inclusive a compra
emergencial de cestas básicas para os alunos do Câmpus em situação de
vulnerabilidade, objeto de discussão da Reunião anterior, cujo valor estimado está
maior do que o efetivamente realizado (porém, acredita-se que será utilizado em nova
compra de cestas, pois ainda estamos em situação de isolamento)
e valores
estimados para a regularização da documentação do Câmpus (escritura, habite-se), de
suma importância. Depois de demonstradas as futuras despesas já aprovadas e as
novas despesas essenciais, aponta para demandas que foram levantadas também no
ano de 2019, pela equipe gestão, junto aos coordenadores de cursos, como sendo
passíveis de compra, porém não emergenciais. Explica ter colocado esses dados por
serem os disponíveis no momento, uma vez que o prazo dado pela Reitoria para a
resposta foi muito curto, e que foi a forma encontrada de apurar um valor de

remanejamento o mais correto possível, evitando assim faltar, posteriormente,
recursos para custeio. Explica que, em havendo o remanejamento do montante
solicitado, excetuando-se as despesas que já foram aprovadas, antes de se executar
qualquer novo projeto deverá ocorrer uma nova consulta à equipe de gestão e aos
coordenadores, visto que as prioridades e as demandas podem ter mudado do ano
passado para cá. Com a palavra, o Presidente informa que foram adquiridas 150
cestas básicas utilizando aproximadamente metade do recurso estimado, e que há
possibilidade de se adquirir mais caso necessário, parabenizando a agilidade com a
qual os setores envolvidos conseguiram realizar o processo de compra, e ressaltou a
necessidade de se regulamentar a situação documental do Câmpus, que influi até nos
critérios de avaliação dos cursos. Encerradas as explanações, o Presidente consulta os
Conselheiros para que se manifestem em caso de dúvidas; A Conselheira Iamara
questiona um possível valor duplicado na planilha para compra de bancadas
pneumáticas; Em resposta, o Diretor Adjunto Fábio explica que são duas bancadas a
serem adquiridas, porém , optou-se por fazer dois processos distintos, por conta do
alto valor; Explica, também em resposta à Conselheira, que a demanda é do Curso de
Engenharia de Produção, embora o equipamento vá atender outros cursos,

e foi

colocado na planilha como primeira opção de compra por conta do iminente processo
de avaliação do curso; Em outra solicitação da Conselheira Iamara, o Diretor Fábio
explica que os valores discutidos nesta pauta não estão relacionados com a verba
recebida de emenda parlamentar, demonstrada na pauta anterior. Os valores
discutidos aqui são exclusivamente já parte do orçamento, realocados do ano passado
mais as economias demonstradas desse ano. A Conselheira questiona se é possível,
em caso de necessidade, utilizar parte dessa verba para a aquisição de computadores
para ceder (por empréstimo ou outro modo) para alunos em situação financeira
desfavorável, tendo em vista que há previsão de retorno das aulas pelo método EAD.
O Presidente, em resposta, explica que a Reitoria tem uma ação em andamento nesse
sentido, mas que foi barrada pela CGU, portanto, num primeiro momento,
precisaríamos aguardar uma definição do processo da Reitoria para dar continuidade
em um processo no Câmpus, mas que há aberto um Edital de Chamada Pública para
que empresas façam a doação de computadores, que está inclusive já publicizado no
site e nas redes sociais do Câmpus, do qual pede ajuda para divulgação, uma vez que
foi apurado que são necessários 240 computadores para atender os alunos carentes
do Câmpus, aproveitando para agradecer ao Magnífico Reitor pela agilidade em
providenciar o processo. Tendo sido compreendido por todos os Conselheiros o
exposto pelo Diretor Adjunto Fábio, e não havendo mais dúvidas neste ponto, foram
discutidas algumas questões fora de pauta: A Conselheira Suelen Rosa questiona a
destinação do valor de quatrocentos e cinquenta mil reais oriundos de emenda
parlamentar do ano de 2019, o qual o Presidente responde que é justamente a verba
utilizada para a construção das seis salas de aula. A Conselheira ainda questiona se é
possível afirmar que a obra termina ainda esse ano e a questão da instalação dos
aparelhos de ar condicionado. Em resposta, o Presidente explica que os aparelhos já
foram adquiridos e estão guardados no Câmpus e que há uma Comissão cuidando do
processo de instalação. Já em relação ao término da obra, acredita que será cumprido
o prazo de 4 meses de construção, mas não pode garantir por conta dessa situação
atípica da pandemia. O Diretor Adjunto Fábio, pedindo a palavra, explica que a
instalação dos aparelhos de ar condicionado depende de uma complexa adaptação na
rede elétrica do Câmpus, cujo processo tem participação de vários setores, inclusive
docentes e Reitoria envolvidos, mas que está em fase final de montagem, e deverá ser
encaminhado em breve para licitação, devendo ser executado antes da época de calor
forte, salvo aconteça algo muito imperioso. O Conselheiro Hamilton pede a palavra e
solicita, referente ao assunto da aquisição e entrega das cestas básicas, que se
publicize de alguma forma quais foram os alunos contemplados, como forma de
prestação de contas do dinheiro público; Retomando a palavra, o Presidente acredita
ser de suma importância essa ação, para que, no futuro, caso haja questionamentos,
tais possam ser devidamente esclarecidos; A Conselheira Iamara solicita fazer um
apontamento, afirmando que deve-se considerar que os alunos atendidos já estão em
vulnerabilidade social, e que a possível exposição no site ou outro meio pode causar
mais problemas, solicitando inclusive que se verifique a legalidade de fazê-lo. Afirma

que os alunos que se inscreveram para receber a cesta são alunos regularmente
matriculados e que, é feito o acompanhamento destes alunos pela instituição, além
disto, as verbas direcionadas para as cestas ocorreram por causa da economia da
energia elétrica e da água, que já seriam gastos com estes estudantes. Afirma que a
CSP irá incluir a listagem dos alunos contemplados em processos internos, inclusive
como é feito na Assistência Estudantil, ação que já faz parte dos procedimentos
costumeiros do setor Sociopedagógico. Com a palavra, o presidente explica que
acredita que a colocação do Conselheiro Hamilton foi mal interpretada, que o mesmo
quis dizer pra ser elaborado um documento que fará parte do processo interno do
Câmpus, sem a necessidade de expor ninguém no site ou algo semelhante, o que foi
confirmado pelo Conselheiro. ENCERRAMENTO DA REUNIÃO: Sendo assim, nada mais
havendo a tratar, às quinze horas e quarenta e cinco minutos, deu-se por encerrada a
Reunião Ordinária. Eu, José Otávio Gengo Junior, lavrei a presente ata, que deverá ser
assinada por todos os participantes da Reunião. Registro, 10 de junho de 2020.
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