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Assunto: Assunto: Reunião para a Posse dos novos membros do Concam -  Data: 21/12/2021

Aos vinte e um do mês de dezembro de dois mil e vinte e um, reuniram-se para a posse dos novos membros

eleitos para a nova composição do Conselho de Câmpus - 2021-2023, (doravante CONCAM) do Ins tuto Federal

de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo – Câmpus Itaquaquecetuba. A reunião, iniciada às dez e

dezesseis do horário local, aconteceu por meio de videoconferência, u lizando a plataforma Google Meet

(h ps://meet.google.com/rdc-tsei-skt), e foi mediada pelo Diretor Geral do Câmpus Itaquaquecetuba e

presidente do CONCAM, professor Aumir Antunes Graciano. Também contou com a par cipação dos novos

conselheiros representantes do corpo docente, os professores Alberto Eloy Anduze Nogueira e Carlos Narducci

Junior; do novo conselheiro representante do corpo técnico-administra vo, o assistente de aluno Altair

Rodrigues Ferreira, bem como foi acompanhada por outros servidores do Câmpus, os professores Carla dos

Santos Isabel e Lauriberto Paulo Belém, os técnicos-administra vos, Ronei da Silva Lopes e Anderson de Oliveira

Campos, da Coordenadoria de Apoio à Direção. O professor Aumir Antunes Graciano abre a reunião com boas-

vindas aos presentes e agradece ao esforço e parabeniza os trabalhos desenvolvidos pela composição anterior

membros do CONCAM, tulares e suplentes, representados pelo professor Lauriberto Paulo Belém, enfa zando

os desafios do CONCAM, como o processo das a vidades presenciais para as a vidades remotas, devido a

pandemia de Covid-19 e as medidas de biossegurança para a retomada das a vidades presenciais no próximo

ano le vo, caso assim aprovadas pelo Conselho. O servidor Altair Rodrigues Ferreira discorreu sobre a

disponibilidade dos servidores em par cipar do CONCAM e sobre os momentos di ceis do Conselho, como as

decisões sobre a pandemia de Covid-19 no corrente ano. O servidor Carlos Narducci Junior agradece e enfa za a

importância do CONCAM no câmpus, e com isso acredita no potencial do câmpus e no crescimento da cidade de

Itaquaquecetuba e na região, tendo o câmpus como importância para a cidade. O servidor Alberto Anduze

agradece a confiança e pela colaboração em especial ao servidor Lauriberto Paulo Belém, pelo trabalho como

conselheiro da gestão anterior. Com a palavra o servidor Lauriberto Paulo Belém que agradece ao trabalho em

conjunto com os membros da gestão anterior, e sugere para a próxima gestão, que a página do Conselho do

sí o do câmpus tenha mais ênfase nas comunicações com todos os par cipantes, e enfa za também o resgate

dos documentos como o Regimento do CONCAM; citando a deliberação do CONCAM como projeto, resolução e

vira um instrumento de gestão para o câmpus, como os dois novos cursos que serão implementados no câmpus.

Segundo o servidor, o CONCAM como órgão máximo, de auxílio a gestão do câmpus, nas organizações do

calendário do câmpus e na organização das pautas do CONCAM, como um maior envolvimento dos membros

egressos, como pais de alunos, um maior envolvimento dos outros atores no processo e a implementação da

Secretaria para o CONCAM, idealizado pelo professor Aumir Antunes Graciano e termina desejando um feliz

início na gestão aos novos membros eleitos. O Diretor Geral do Câmpus Itaquaquecetuba e presidente do

CONCAM, professor Aumir Antunes Graciano comunica que a data prévia para a próxima reunião do CONCAM

será no mês de fevereiro do próximo ano, e conclui a reunião de posse dos novos membros CONCAM

agradecendo a presença de todos. Sem nada mais a tratar, a reunião encerrou-se às dez horas e cinquenta

minutos. 

Itaquaquecetuba, 22 de dezembro de 2021
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Aumir Antunes Graciano Docente 25***87

Alberto Eloy Anduze Nogueira Docente 30***00

Carlos Narducci Junior Docente 23***39

Altair Rodrigues Ferreira Técnico-Administrativo 23***78



Lauriberto Paulo Belém Docente 11***50

Carla dos Santos Isabel Docente 12***40

Ronei da Silva Lopes Técnico-Administrativo 32***72

Anderson de Oliveira Campos Técnico-Administrativo 32***31
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