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ATA DA QUINQUAGÉSIMA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONCAM – CONSELHO DE CÂMPUS DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA EATA DA QUINQUAGÉSIMA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONCAM – CONSELHO DE CÂMPUS DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E

TECNOLOGIA DE SÃO PAULO – IFSP, CÂMPUS REGISTROTECNOLOGIA DE SÃO PAULO – IFSP, CÂMPUS REGISTRO . Aos dezessete dias do mês de agosto de dois mil e vinte e dois, na sala de

Videoconferência –  A102, às quinze horas e dez minutos, deu-se início à quinquagésima sé ma reunião ordinária do CONCAM.  A reunião contou

com a presença dos conselheiros Paulo Silas Oliveira e Rogerio Haruo Watanabe – representando a classe docente; Carla Cris na Kawanami  –

representando a classe dos técnicos administra vos, Guylherme de Pontes Rosa, Cauã Pontes Brentan (suplente) e Sthefani Vitoria Gomes da Silva

(suplente)– representando a classe dos discentes; foi presidida pelo Diretor Geral do Câmpus e presidente do CONCAM, Anibal Takeshiro

Fukama , e secretariada por José Otávio Gengo Junior. ABERTURA DA REUNIÃO: Constando o quórum regimental, o presidente deu por aberta a

reunião, agradecendo a par cipação de todos, solicitando ao secretário que realizasse a leitura da ATA da Reunião anterior. Após a leitura, como

não houve manifestações de correções a serem realizadas por parte dos Conselheiros, foi colocado em votação, tendo sido aprovada porfoi colocado em votação, tendo sido aprovada por

unanimidadeunanimidade. Passa-se para a Pauta 1) Nomeação da sala B103 com o nome do servidor “Márcio da Silva Teobaldino.” – Pauta proposta pelaa Pauta 1) Nomeação da sala B103 com o nome do servidor “Márcio da Silva Teobaldino.” – Pauta proposta pela

Conselheira Carla Cris na Kawanami – preletora: Carla Cris na Kawanami. Conselheira Carla Cris na Kawanami – preletora: Carla Cris na Kawanami. O presidente passa a palavra à Conselheira Carla, que cita já haver

ocorrido outras solicitações de nomeações de espaços no Câmpus, inclusive uma realizada recentemente, da Biblioteca, que contou com massiva

par cipação da comunidade interna, inclusive havendo uma eleição para a escolha da personalidade homenageada, e outras que acabaram ainda

não ocorrendo, como o caso dos laboratórios da área de Pedagogia. A mesma acredita que deva ser realizado um levantamento de quais espaços

no Câmpus ainda são passíveis de nomeação, e afirma não ter do esclarecimentos suficientes acerca da Legislação cabível. O presidente responde

que foi realizada ampla consulta e pesquisa, mas que não foi localizada Legislação alguma que possa nortear esse po de procedimento,

acreditando que, por se tratar de decisão que caberá a cada câmpus, o Conselho de Câmpus é a instância mais indicada para realizar tal

deliberação; mas, que, em relação aos espaços a serem nomeados deve-se agir com bastante critério e bom senso, evitando banalizar o

procedimento de homenagem. O Conselheiro Paulo Silas comenta que o Câmpus Matão possui já uma regulamentação sobre o assunto, e que vai

tentar ter acesso e trazer para a apreciação posterior do Conselho. O presidente passa a palavra à Coordenadora de Apoio à Direção, Janaína

Freitas, que explica ser a presidente da Comissão Organizadora dos eventos de comemoração dos dez anos de Implantação do Câmpus Registro do

IFSP, do qual essa proposta de nomeação fez parte do cronograma de a vidades, e se pensou nessa homenagem, pois, o servidor Márcio

Teobaldino trabalhou no Câmpus por oito anos, inicialmente como Professor subs tuto e posteriormente como Técnico de laboratório e que não

houve objeção qualquer por parte dos colegas de trabalho em relação a nomeação proposta. Colocado em votação, foi aprovado por unanimidade. Colocado em votação, foi aprovado por unanimidade

dos presentesdos presentes. ENCERRAMENTO DA REUNIÃOENCERRAMENTO DA REUNIÃO: Sendo assim, nada mais havendo a tratar, às 15 horas e 25 minutos, deu-se por encerrada a reunião

ordinária. Ausências jus ficadas: Conselheiros Jucinara Alves de Melo (segmento técnico administra vo), Gabriel de Oliveira Silva e Roberson

Paulo Valencise (segmento discente). Eu, José Otávio Gengo Junior, lavrei a presente ata, que deverá ser assinada por todos os par cipantes da

reunião. Registro, 17 de agosto de 2022.
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