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ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DO CONSELHO DE CÂMPUS DO INSTITUTO 

FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO, CÂMPUS 

ITAQUAQUECETUBA. A quatorze dias do mês de junho, do ano civil de dois mil e 

dezessete, quarta-feira, realizou-se a reunião do CONCAM do Instituto Federal De 

Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, Câmpus Itaquaquecetuba. A reunião 

iniciou-se às dezoito horas em sala de aula do Instituto Federal de São Paulo, Câmpus 

Itaquaquecetuba, circunscrito na Rua Primeiro de Maio, número quinhentos, no Bairro 

Estação, na cidade de Itaquaquecetuba. Estavam presentes os Professores: Denilson 

Mauri (Diretor Geral do Câmpus Itaquaquecetuba), Aumir Antunes Graciano (Diretor 

Adjunto Educacional do Câmpus Itaquaquecetuba), Carlos Eduardo G. de Castro e Ivan 

Luís dos Santos (Professores do IFSP) membros titulares, Henrique Kull Neto (Professor 

IFSP) membro suplente, Bárbara de Paula Silva (Técnica Administrativa), membros 

titulares administrativos, Josemberg Batista dos Anjos (Tec. Tecnol. da Informação), 

primeiro suplente do corpo administrativo, Isabela Andrade Santos, Pedro Vischi Soares e 

Vandislau Aparecido Reis Gonçalves Filho (Membros discente) e Altair Rodrigues Ferreira 

(Assist. de Alunos) como participante. 

ABERTURA DA REUNIÃO: confirmada a presença dos membros, suplentes e demais 

participantes, iniciou-se a leitura dos pontos de pauta: 1) Uso do estacionamento para 

práticas esportivas, 2) Parceria com o campus de São Miguel, 3) Análise do regimento 

interno do CONCAM. 

A reunião foi aberta com a solicitação da possibilidade de uso do estacionamento 

provisoriamente nas atividades esportivas pelo professor Ivan, onde foi pontuada uma 

ação emergencial para uso do espaço com o mínimo de alterações ou ajustes que 

tenham menor impacto e sejam de ação rápida, ficou por parte do Professor Denilson o 

levantamento das possibilidades de montagem e adequação do espaço. Foi solicitado 

também a permissão de guarda das bicicletas dentro do campus e utilização em atividade 

de aula pelo Professor Ivan, comentado sobre as responsabilidades se caso aconteça 

algum problema com as mesmas. 

I. Primeira pauta, o Prof. Denilson solicitou uma inversão de pauta para iniciar-se 

com a proposta de divisão de turmas. Que foi discutida em assembleia realizada na 

mesma data no período da manhã. Como o assunto já foi solucionado anteriormente 

solicitou a retirada do mesmo da pauta. 
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II. Segunda pauta, em relação a parceria com o campus de São Miguel, dado a novos 

fatos e nova conversa com o diretor da unidade de SM, a liberdade do campus na 

atribuição de aulas serão dentro da possibilidade de ajuda, não sendo responsável. 

Porque SM entende que a prioridade são os cursos do campus Itaquaquecetuba, para 

atribuição de aulas, sendo como prioridade o nosso campus, mas através de consulta, 

sem prejuízos aos nossos cursos e alunos a ajuda poderá continuar no segundo 

semestre, mas não tendo até o presente momento a possibilidade de atuarmos no 1º 

semestre de 2018. 

III. Terceira pauta, análise do regimento interno do CONCAM, verificou-se o coro que 

encontrava metade do grupo mais um, foram lidos os itens que compõe o regimento, 

foram feitas as adequações e ajustes discutidos pelo grupo e ficou decidido a aprovação 

final após as correções pontuais no texto. 

Informes e comentários: Foi comentado a não aprovação da ata anterior devido 

algumas pendências que não foram solucionadas. Comentado para a próxima reunião a 

apresentação para o CONCAM o plano de metas para ciência do grupo onde apresenta 

as ações aprovadas pelo MEC. Foi informado pelo Diretor, Prof. Denilson da solicitação 

de novos professores para o campus, feita sem compartilhamento ao CONCAM devido 

solicitação urgente por parte da reitoria, prevendo para futuro atingir o plano de metas e 

atender o outro eixo previsto para o Campus, de Construção Civil. Sugestão de 

contribuição de convocar o representante externo na reunião dos pais, verificando o 

melhor horário para participação do Cocam. 

PRÓXIMA REUNIÃO: Ficaram decididos para próxima reunião como pauta única as 

informações do site do IFSP de Itaquá e o PDI e orçamento. Segunda pauta: Renúncia 

por parte do suplente Oscar Paulino Soares Neto do grupo do CONCAM. 


