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 Objeto: Reunião extraordinária do Conselho de Câmpus - Concam

 

Aos vinte e seis dias do mês de julho de dois mil e vinte e um, as onze horas, reuniram-se, na sala virtual da
Rede Nacional de Ensino e pesquisa - RNP: h ps://conferenciaweb.rnp.br/webconf/juliana-lucia-do-
amaral-molnr-garrido-do-nascimento, a Diretora-Geral Subs tuta do Câmpus Itaquaquecetuba: Juliana
Lucia do Amaral Molnr Garrido do Nascimento, que presidiu a sessão; os membros do Conselho de Campus:
Diego Moreno Bravo, Lauriberto Paulo Belem e Altair Rodrigues Ferreira; os servidores Artur Mar ns de Sá
e Luiz Roberto Botelho Tedesco; e o discente José Vitor Dias Tutu. Iniciada a sessão as onze horas e cinco
minutos, seguiu-se à pauta. I - Aprovação da Ata da reunião do dia oito de julho de dois mil e vinte e um:I - Aprovação da Ata da reunião do dia oito de julho de dois mil e vinte e um:  a
ata foi aprovada por unanimidade. II - II - Recomposição do conselho de campus - posse dos membros emRecomposição do conselho de campus - posse dos membros em
caráter pró-tempore: caráter pró-tempore: a presidente ressaltou a necessidade de recomposição do Concam com vistas à
con nuidade dos trabalhos do conselho e informou os nomes dos candidatos aos cargos ociosos,
sendo: Sidinei Roberto Nobre Junior e Luiz Roberto Botelho Tedesco para a categoria dos técnico-
administra vos; e Agnes Haafeld Pollezi Galvão de França, Juliana Barbosa de Oliveira, Matheus Henrique
Silva e José Vitor Dias Tutu para a representação discente. O Sr. Diego sugeriu que os
cargos tulares fossem preenchidos pelos membros que já estavam par cipando da sessão, sendo a
proposta aprovada pelo Sr. Lauriberto e pela presidente. Dessa forma, ficou definido: Luiz Roberto BotelhoLuiz Roberto Botelho
Tedesco - segundo tularTedesco - segundo tular - e Sidinei Roberto Nobre Junior - primeiro suplenteSidinei Roberto Nobre Junior - primeiro suplente  - na categoria dos técnico-
administra vos; e José Vitor Dias Tutu - primeiro tularJosé Vitor Dias Tutu - primeiro tular  - na representação discente. Isto posto, deu-se
início ao sorteio para o preenchimento as vagas restantes por meio do site "sorteador.com.br". Os
candidatos foram classificados da seguinte forma: 1-Agnes; 2-Matheus; e 3-Juliana. O resultado do sorteio
dos representantes discentes foi o seguinte: Agnes Haafeld Pollezi Galvão de França -Agnes Haafeld Pollezi Galvão de França -
segunda tularsegunda tular; Matheus Henrique Silva - primeiro suplenteMatheus Henrique Silva - primeiro suplente ; e Juliana Barbosa de Oliveira - segundaJuliana Barbosa de Oliveira - segunda
suplente suplente (resultado online do sorteio: https://sorteador.com.br/sorteador/resultado/2961979). III III
- Definição da relatoria para análise dos PPCs de Engenharia Mecânica e Letras:- Definição da relatoria para análise dos PPCs de Engenharia Mecânica e Letras: o conselho definiu que: a) a
relatoria será feita em duplas, mas com a apresentação do parecer conclusivo unificado; b) os discentes
também par ciparão do sorteio para a relatoria; c) a sustentação oral dos relatores será registrada em ata,
mas será necessária a apresentação de um parecer por escrito, mesmo que breve, para ser encaminhado
aos NDEs; d) os NDEs terão o prazo de 15 dias corridos para apresentar os seus respec vos PPCs à
comunidade para garan r a publicidade do documento. Isto posto, deu-se início ao sorteio para o
preenchimento as vagas restantes por meio do site "sorteador.com.br". Os candidatos foram classificados
da seguinte forma: 1-Agnes; 2-José; 3-lauriberto; 4-Diego; 5-Altair; 6-Tedesco. O resultado do sorteio para a
relatoria do PPC da Engenharia Mecânica foi: 2-José e 3-Lauribertorelatoria do PPC da Engenharia Mecânica foi: 2-José e 3-Lauriberto . O resultado do sorteio para a relatoriarelatoria
do PPC de Letras foi: 4-Diego e 6-Tedesco do PPC de Letras foi: 4-Diego e 6-Tedesco (resultado online do sorteio:
https://sorteador.com.br/sorteador/resultado/2962012). A presidente informou que a Ata da próxima
reunião do Concam, prevista para as dezesseis horas do dia vinte e nove de julho de dois mil e vinte e um,
na qual serão apreciados os PPCs, deverá ser encaminhada à Pró-Reitoria de Ensino - PRE na primeira
semana de agosto para viabilizar novas entradas já em dois mil e vinte e dois. A presidente solicitou o
número de celular e e-mails dos novos integrantes para incluí-los nos grupos específicos. Esgotada a ordem
do dia e como ninguém mais fez uso da palavra, foram encerrados os trabalhosas onze horas e cinquenta e
nove minutos e lavrada esta Ata por mim, Artur Mar ns de Sá, a qual, lida e aprovada, recebe a assinatura
eletrônica dos participantes.
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