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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO CONCAM – CONSELHO DE 
CÂMPUS PRESIDENTE EPITÁCIO, REALIZADA AOS DEZESSEIS DIAS 
DO MÊS DEZEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E QUINZE, NAS 
DEPENDÊNCIAS DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA 
E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO, CÂMPUS PRESIDENTE EPITÁCIO, 
NO HORÁRIO DAS DEZESSETE HORAS E VINTE E NOVE MINUTOS ÀS 
DEZENOVE HORAS E QUARENTA E SEIS MINUTOS ***************** 
Aos dezesseis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e quinze, das dezessete horas e vinte 
e nove minutos às dezenove horas e quarenta e seis minutos, realizou-se reunião extraordinária 
do CONCAM – Conselho de Câmpus Presidente Epitácio, sob a presidência do Diretor-Geral, Sr. 
Ítalo Alves Montório Júnior, com a presença dos conselheiros: Representantes dos Docentes: 
Patrícia da Silva Nunes, Marcos do Nascimento e Leonardo Ataide Carniato; Representantes dos 

Técnicos-Administrativos: Felix Hildinger, Mayara Gomes Cadette e Eliane Chuba Machado 
Rolniche. I. ABERTURA: Constatado o quorum, o Presidente deu por aberto os trabalhos da 
presente reunião. II. ORDEM DO DIA: a) Horário de funcionamento do câmpus em 
Janeiro/2016: Os conselheiros discutiram sobre o Comunicado nº 16/2015 – Reitoria que dispõe 
sobre a implementação, no período do recesso escolar de janeiro de dois mil e dezesseis, no âmbito 
dos setores da reitoria, o Trabalho em Local de Livre Escolha (TLLE) para os técnicos-
administrativos. Após ampla análise e discussão, os conselheiros chegaram ao consenso de que 
não tem como implantar o TLLE no câmpus, em janeiro de dois mil e dezesseis, por falta de 
embasamento legal e ficou decidido que o Diretor-Geral do câmpus levará proposta de horário de 
seis (06) horas de funcionamento em reunião dos servidores Técnicos-Administrativos que 
ocorrerá no dia dezessete de dezembro de dois mil e quinze, visando o princípio da economicidade 
e da eficiência. b) Edital Segmento Egresso ou Pais de Alunos: Os conselheiros fizeram a 
revisão do Edital e logo após o mesmo foi aprovado por unanimidade. c) Regulamento do 
Concam: Os conselheiros fizeram a revisão do Regulamento do Concam e logo após o mesmo 
foi aprovado por unanimidade. III. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o 
Presidente encerrou a reunião, e eu, Lúcia Maria Ferreira Lacerda, secretária do Conselho de 
Câmpus Presidente Epitácio, lavrei a presente Ata que, depois de aprovada, vai ser vistada e 
assinada por mim, pelo Presidente da reunião e pelos demais membros do CONCAM. Presidente 
Epitácio, dezesseis de dezembro do ano de dois mil e quinze. **************************** 
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