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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE CÂMPUS PRESIDENTE EPITÁCIO –
CONCAM-PEP, REALIZADA AOS PRIMEIROS DIAS DO MÊS DE JUNHO DO ANO DE DOIS MIL E
VINTE E DOIS, NAS DEPENDÊNCIAS DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DE SÃO PAULO, CÂMPUS PRESIDENTE EPITÁCIO NO HORÁRIO DAS
DEZESSETE HORAS E TRINTA E QUATRO MINUTOS ÀS DEZOITO HORAS E CINQUENTA E
UM MINUTOS.

Aos primeiros dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois, das dezessete horas e trinta e quatro minutos às dezoito horas e

cinquenta e um minutos, realizou-se a reunião ordinária do Conselho de Câmpus Presidente Epitácio – CONCAM-PEP, na sala de reuniões

do câmpus. Sob a presidência do Diretor-geral, senhor Alexandre Ataide Carniato e com a presença dos conselheiros do Conselho de

Câmpus Presidente Epitácio, mandato de 13/10/2021 a 12/10/2023: Representantes dos Docentes: Leonardo Ataide Carniato, Nathalie

Zamariola e Juliana Aparecida Matias Zechi (Suplente);  Representantes dos Técnicos-Administrativos: Daiane Oliveira Lima da Silva,

Filippo Gustavo Guinossi de Almeida e Maria Cecilia de Castro Pereira; Representantes dos Discentes: Glória Sahara Maneti Goulart, Ana

Lívia Lima Francisco e Evaldo Rogério Rodrigues Guirao Junior. Representante da Comunidade Externa – Sociedade Civil Organizada:

Djalma Domingos Weffort de Oliveira. Participaram da presente reunião, convidados pelo Diretor-geral do câmpus, o senhor Randal

Franklin Siqueira Campos, Diretor Adjunto de Administração, o senhor Bruno César Vani, Diretor Adjunto Educacional. I. ABERTURA:
Constatado o quórum, o Presidente deu por aberto os trabalhos da presente reunião. Agradeceu a presença de todos. II. ORDEM DO DIA:
1) Minuta do Programa de Gestão Pró Reitoria do Desenvolvimento Institucional: O Presidente do Conselho de Câmpus informou

sobre a “Minuta do Teletrabalho”, através da Portaria Normativa n.º 46/2022 - RET/IFSP, de 25 de abril de 2022 que dispõe sobre os

critérios e procedimentos gerais a serem observados  para  a  implementação  do  Programa  de Gestão  na  modalidade  de  teletrabalho  no 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo - IFSP. O mesmo informou que foi emitido um ato administrativo por

meio da Portaria Normativa n° 001/2022 – DRG/PEP/IFSP, de 02 de maio de 2022, e revogada pela Portaria Normativa n° 002/2022 –

DRG/PEP/IFSP, de 19 de maio de 2022, que estabeleceu alguns critérios para a realização do teletrabalho no âmbito do IFSP-PEP,

especificando as disposições de implantação, execução e acompanhamento para adequação de funcionamento dentro da realidade do

câmpus. Alguns critérios foram estabelecidos para os servidores exercerem as suas atividades laborais em casa. O mesmo disse que os

setores administrativos não podem ficar fechados, precisam pelo menos um servidor responsável para o atendimento público presencial.

Ressaltou que a realização do teletrabalho será no regime de execução parcial, ficando sua carga horária semanal limitada a, no máximo,

50% para a realização das atividades remotas e, no mínimo, 50% para as atividades presenciais. No momento, somente a Coordenadoria de

Contabilidade e Finanças (CCF) solicitou a adesão do teletrabalho. 2) Uso de máscaras: O Presidente informou preocupado sobre o

registro de aumento de casos de Covid-19 no Câmpus-PEP e no município. Essa preocupação é partilhada com outros diretores dos câmpus

do IFSP em relação as notificações de casos nas unidades, inclusive, um câmpus suspendeu as aulas e demais atividades presenciais por 3

dias. Comentou que recentemente, na reunião do Concam foi deliberado o uso obrigatório das máscaras somente em ambientes fechados e

liberados nas áreas externas e abertas. Entretanto, com o aumento da taxa de transmissão da Covid-19, o Presidente sugeriu a volta da

obrigatoriedade do uso das máscaras em todos os ambientes das dependências do câmpus. Foram dirimidas as dúvidas, várias

considerações feitas acerca das restrições e reorientações. Em meio ao aumento significativo de transmissão do vírus da Covid-19, os

presentes conselheiros concordaram com a volta obrigatória do uso das máscaras em ambientes externas, sendo aprovado por unanimidade.

Outro questionamento levantado pelo Presidente a ser discutido com seus pares e estudantes foi sobre: “Qual o percentual necessário para

suspensão de uma turma específica testado positivo a Covid-19”? 3) Sábados Letivos: O Presidente do Concam comentou que

continuassem os sábados letivos nesse formato agregador, lúdico, de atividades culturais, ambientais e desportivas, “que fujam” das

atividades em sala de aulas, pesquisa e ensino. Ressaltou positivamente os números de estudantes participantes em outros sábados letivos

anteriores, nas participações de atividades como no plantio de mais de 60 mudas de ipês roxos, jogos, músicas, sarau, etc. Os conselheiros

afirmaram que as atividades que ocorrem nos sábados letivos estão no perfil formativo dos estudantes dentro do PPC e são realizadas e

organizadas por curso. 4) Refeitório Estudantil: O Presidente informou que foi retirado esse item da pauta, devido ao bloqueio

orçamentário realizado pelo Governo Federal. Foi comentado que o contrato de maior gasto do câmpus é o contrato de alimentação

(almoço) destinados para os estudantes dos cursos técnicos integrados. Com um contrato empenhado no valor aproximado de R$

350.000,00 anuais, mais a alimentação escolar pelo PNAE, o valor chega a R$ 17,00 por estudante. Informou que atualmente, o contrato de

alimentação é terceirizado, saindo a R$ 15,75, o valor de cada refeição. 5) Auto-Gestão: O Presidente comentou que existia antes do

bloqueio orçamentário a possibilidade de o câmpus de autogerir em relação a alimentação escolar (almoço). A gestão administrativa do

câmpus realizou estudos em alguns câmpus que reduziram as despesas de alimentação, fazendo com que o próprio câmpus preparassem as

refeições dos estudantes, compras de alimentos, contratações de cozinheira e ajudante de cozinha. Exemplos como do Câmpus Avaré que

custeia as 3 refeições diárias por R$ 9,00 por estudante. O Diretor Adjunto de Administração, Senhor Randal comentou que, para o

Câmpus-PEP assumir um planejamento dessa estrutura teria que equipar a cozinha, comprando os utensílios de cozinha, fogão, estufa, etc.

O mesmo disse que, recentemente o Câmpus Barretos gastou em toda montagem o valor de R$ 320.000,00.  Por isso, o Câmpus-PEP



estava verificando, avaliando e estudando o mínimo que precisaria para montagem e redução de custos. Foram dirimidas várias dúvidas e

com o bloqueio orçamentário existente no momento, foram sugeridos a continuação desses estudos e rever cuidadosamente todas as

informações que podem ser melhorados e desenvolvidos em um futuro próximo. 6) Informes: a) Orçamento: O Presidente do Concam

informou sobre o bloqueio realizado pelo Governo Federal de 14,54% do orçamento. No Câmpus-PEP será retirado das verbas de custeio

19,72% do orçamento, que representa R$376.654,85. Foi retirado diárias dos servidores, colaboradores eventuais e dos recursos

programados para o 2° semestre de contratos assinados e do contrato estimativo de alimentação. Os recursos disponíveis para sobreviver

nesse cenário atual estão estimados até no mês de setembro de 2022. b) Jornada de Trabalho Flexibilizada dos Servidores Técnicos
Administrativos: Foi informado pelo Presidente do Concam que a Jornada de Trabalho Flexibilizada de 30 horas está vigente sob a

Portaria Normativa n.° 52/2022 - RET/IFSP, de 18 de maio de 2022 que regulamenta a Jornada de Trabalho Flexibilizada dos Servidores

Técnico-Administrativos em Educação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo - IFSP. Em breve resumo, o

Presidente discorreu que a jornada de trabalho padrão dos servidores técnico-administrativos do IFSP é de 40 horas semanais e poderá ser

flexibilizada para 30 (trinta) horas semanais nas situações que os serviços prestados exijam funcionamento em período igual ou superior a

12 (doze) horas ininterruptas, em função de atendimento ao público usuário (alunos, responsáveis legais e à comunidade externa). No

momento, somente o setor da Coordenadoria de Biblioteca (BIB) aderiu a jornada de trabalho flexibilizada. O Senhor Alexandre abriu a

palavra para os conselheiros que quisessem fazer comunicações ou tirar dúvidas. O conselheiro Leonardo perguntou se ainda haveria a

Festa Junina em junho em decorrência do uso obrigatório de máscaras, aglomerações, comprovante vacinal, etc. Foram dirimidas as

dúvidas, sugestões e os conselheiros aprovaram por unanimidade o adiamento da festa junina para o dia 20/08/2022. II.
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Presidente do CONCAM agradeceu a presença de todos e assim, encerrou a reunião.

Eu, Mitsuko Hatsumura, secretária ad hoc do Conselho de Câmpus Presidente Epitácio, lavrei a presente Ata que, depois de aprovada, vai

ser vistada e assinada digitalmente por mim, pelo Presidente, pelos conselheiros presentes, pelo Diretor Adjunto Educacional e pelo Diretor

Adjunto de Administração. 
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