
1 ATA DA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONCAM - CONSELHO DE CÂMPUS

2 DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO
3 PAULO - IFSP, CÂMPUS REGISTRO. Ao sexto dia do mês de julho do ano de dois mil
4 e dezesseis, na saia C 107 do IFSP - Câmpus Registro, às quinze horas, deu-se Início

5 à sexta reunião ordinária do CONCAM. Presidida pelo senhor Walter Augusto Varella,

6 a reunião contou com a presença dos conselheiros Cassiano Henrique M. Corrêa

7 Ramos, Wllliam Pareschi Soares - representando a classe docente Amanda Martins,

8 Jucinara Alves de Melo, Giselle Marcelino da Silva - representando a classe técnico-

9 administrativa -, FIávio Luiz Pereira - representando a classe discente - e do secretário

10 Juliano Wagner Custódio Rodrigues. ABERTURA DA REUNIÃO: Constando o quorum
11 regimental, o presidente deu por aberta a reunião. Primeiramente foi informado aos

12 presentes que, por problemas técnicos, a reunião não seria gravada, porém, após a

13 leitura da ata da 4° reunião ordinária, começou a ser filmada a reunião. Foi realizada

14 leitura da ata da 5^ reunião ordinária e aprovada as atas da 4^ e 5^ reunião ordinária.

15 ORDEM DO DIA: 1) Apresentação da PLOA: o presidente do CONCAM apresentou

16 planilha e expôs item a item os valores planejados para o orçamento do Câmpus no ano

17 de 2017. Foi acordado acrescentar o laboratório de educação física na PLOA. 2) Deferir

18 medidas a serem adotadas quanto aos conselheiros contemplados com

19 Afastamento para Capacitação: estabeleceu-se um consenso de que o conselheiro

20 contemplado com o Afastamento deverá decidir se contínua ou não com suas

21 atribuições junto ao CONCAM. Os conselheiros Cassiano Henrique M. Corrêa Ramos e

22 William Pareschi Soares - ambos contemplados com afastamento - expressaram suas

23 opiniões e apresentarão suas decisões na próxima reunião ordinária, quando as

24 portarias de afastamento já deverão ter sido publicadas. 3) Adequação da composição

25 do CONCAM: após observação do Regulamento do CONCAM, verificou-se que um

26 candidato sem votos não pode assumir funções junto ao Conselho de Câmpus, logo, o

27 candidato Saulo Onofre - que até a presente reunião era considerado suplente - não

28 poderá assumir posto de Conselheiro no CONCAM. O presidente propôs um

29 representante da comunidade externa para conselheiro, que foi aceito por todos.

30 Evidenciou-se a necessidade de chamar os alunos suplentes e a busca por um aluno

31 egresso ou pai de aluno para total composição do CONCAM. Além disso, ficou acordado

32 que na próxima reunião será discutido o código eleitoral para iniciar-se um novo

33 processo eleitoral de conselheiros para o Câmpus. 4) Demais decisões: uma portaria

34 será emitida corrigindo a nomeação de Saulo Onofre como suplente; uma portaria

35 nomeando os alunos suplentes Greice Jiannes de Lima Perdomes e Nicolas E. Almeida

36 Crepaldi como titulares; a partir desta, todas as atas deverão conter nome dos

37 conselheiros ausentes; quando um conselheiro titular não apresentar-se a tempo para

38 o início de uma reunião, poderá ser substituído por respectivo suplente, que esteja

39 presente, de forma compulsória; as convocação serão assinadas pelo presidente do

40 CONCAM; as convocação conterão os nomes dos convocados: o regimento interno e o

41 regulamento do CONCAM será revisto afim de correções sobre procedimentos e

42 contrariedades; a partir desta reunião não é mais obrigatório a presença de um membro

43 da CTl durante a reunião; e um grupo no_âPlicativo WhatsApp foi criado para tornar a




