
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE CÃMPUS (CONCAM) DO INSTITUTO 

FEDERAL SÃO PAULO CÃMPUS PIRITUBA. Aos vinte e um dias do mês de dezembro de dois 

mil e dezesseis, realizou-se a reunião extraordinária do CONCAM nas dependências do IFSP-

Pirituba, na sala dois. Estiveram presentes à reunião os membros Cláudia Oliveira, André 

Favareto, Valéria Lázaro e Roberto Anunciação, os suplentes Ana Bulgarelli, Ivan Mozol, Ana 

Lúcia Souza, o professore Junot Maia, o coordenador Rogério, a DAE Hânia Pilan, a diretora 

geral Cynthia Fischer e a coordenadora de apoio à direção, Rita Marioto. A reunião começou às 

15h20. A diretora Cynthia inicia a reunião comentando as demandas do calendário. Justifica 

que não houve tempo suficiente para mandar a ata da reunião anterior. A proposta é que na 

próxima reunião do CONCAM as duas atas sejam avaliadas. Cynthia disponibiliza a proposta de 

calendário para as reuniões ordinárias do CONCAM para 2017; solicita que os membros 

verifiquem as datas. Cynthia vota o calendário dos cursos integrados para que fique na 

segunda quarta-feira do mês, de acordo com as datas propostas. Po- unanimidade, 

concordaram — 4 votos. A decisão sobre o horário será definido na primeira reunião de 2017, 

lembrando que ainda há membros que integrarão o CONCAM no futuro. Os membros 

estudam o calendário. Os professores membros do CONCAM discutiram possibilidades de 

alterar a data do fechamento da avaliação diagnostica do primeiro bimestre, mas ficou 

decidido manter a atual. Dia 21 de fevereiro: Levanta-se a dúvida sobre o termo trancamento, 

e é trocado por cancelamento. Dia 21 de fevereiro: reunião do PPP: solicita-se não colocar a 

data. Dia 20 de março, altera-se para "data de entrada de recursos do resultado do PAE". 

Conselho autoriza o compartilhamento de experiência do professor Junot e Ana Lúcia a 

respeito da gincana socioeducativa da solidariedade, em 31 de março. André verifica que não 

há no calendário o período de disponibilidade do NAMBEI e sugere a inserção do período de 

notas, assim que for disponibilizado. Valéria tira dúvidas sobre a revisão de notas. Cynthia 

indica que o dia 31 de maio ainda precisa ser repensado quanto ao nome do evento, mas que 

o tema será de arte e cultura. Rita solicita palavra ao CONCAM para tirar dúvidas sobre as 

atividades do dia 31 de maio e Cynthia esclarece. Cynthia altera "atividade" para "feira" em 1 

e 2 de junho. Cláudia solicita alterar a reunião da formação continuada de 14 de junho para 21 

de junho. Ana Bulgarelli solicita palavra e indaga que ainda não há uma definição sobre 

semana de prova. Cláudia solicita antecipar a semana de prova do segundc bimestre, pois 

consideram muito próxima à data de encerramento. Cynthia explica que os alunos devem vir 

até o último dià. André sugere que a semana seja alterada para 22 a 28 de junho, em vez de 26 

a 30 e o conselho considera adequado. Cynthia solicita aprovação do calendário do primeiro 

semestre, indicando que pode ser retificado posteriormente. O calendário do primeiro 

semestre para os cursos integrados do câmpus Pirituba é aprovado por unanimidade pelos 

membros do CONCAM. Cynthia passa ao próximo ponto da pauta, sobre a atividade docente 

de janeiro. Valéria tira dúvidas sobre as possibilidades e Cynthia explica. Cynthia coloca as 

opções e segue-se a votação: atividade por bimestre: 3 contra, 1 abstenção; por número de 

aulas: 3 favor, 1 abstenção; atividade por porcentagem de aula: 3 contra, 1 abstenção. Ficou 

decidido que os professores farão atividades por número de aulas. Seguiu-se a votação para a 

quantidade de aulas. Claudia sugere 10 aulas, Roberto e Cynthia 8 aulas Valéria 6. Votação: 6 

aulas: 4 contra; 8 aulas: 4 a favor; 10 aulas: 4 contra. Cynthia encerra a reunião às 17h5, a qual 

eu, Rita Marioto, registrei na presente ata. 



Cynthia Regina Fischer 	 

André Luiz Favareto 

Claudia Almerindo de Souza 

Valéria dos Anjos Lázaro 

Roberto da anunciação 	  
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