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Conselho do Câmpus Votuporanga – CONCAM/VTP

Ata da 1ª Reunião Extraordinária do ano letivo de 2019

Convocação nº 05/2019, de 22 de agosto

Data: 22 de agosto de 2019

Horário da convocatória: 14h30
Horário de início: 14h40
Horário de término: 15h

Local: Anfiteatro do Câmpus Votuporanga

REGISTROS

Expediente

Marcos Furini, Diretor-Geral (DRG), abre os trabalhos, agradece a presença dos conselheiros e

realiza os devidos informes acerca do andamento do GT que construiu a minuta do regulamento

para afastamento remunerado para participação em programas de pós-graduação stricto sensu,

documento institucional do IFSP neste momento em consulta aberta aos servidores. Após os

informes, o gestor finaliza reforçando a necessidade da categoria apreciar e contribuir dentro do

prazo de consulta, considerando o texto irá para apreciação do Conselho Superior (CONSUP) do

IFSP no mês de outubro de 2019.

Pauta única – Deliberação sobre o “de acordo” a afastamento remunerado requerido

pelo  servidor  Carlos  Roberto  Waidemam  para  cursar  programa  de  pós-graduação

stricto sensu

Processo registrado no Suap sob o nº: 23441.001380.2019-24

Relatora: Leiny Cristina Flores Parreira

1.1. A presidência do Conselho abre o ponto de pauta destacando a participação da servidora

Luana  Canhone  como  membro  titular  representante  do  segmento  técnico-administrativo.

Destaca, também, que ainda restam 3 vagas para suplentes da referida categoria. Completa os

destaques  preliminares  saudando  o  retorno  da  discente  e  conselheira  Lara  Guizi  Anoni  do

intercâmbio no Instituto Politécnico de Bragança (IPB), em Portugal. 

1.2. Prossegue justificando a convocação de reunião extraordinária, em atendimento ao disposto

no Art. 21 da Resolução nº 05/2018 deste Conselho de Câmpus.

1.3.  Finalizando  sua  fala,  Marcos  Furini  informa  sobre  o  retorno  do  servidor  João  Márcio,

integrante da equipe da Coordenação de Extensão (CEX), às atividades no câmpus Votuporanga

na próxima segunda-feira, dia 26 de agosto de 2019.
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1.4. Com a palavra, Leiny Parreira, relatora da pauta, passa a realizar a leitura do Parecer,

frisando a metodologia utilizada.

1.5.  A  relatora  destaca  que  o  servidor  Carlos  Waidemam atualmente  oferece  32  horas  de

expediente na CEX, por conta da redução de carga horária de 8 horas para estudos no programa

de mestrado, o que significa que, com o retorno de João Márcio, o setor contará com mais 8

horas  semanais  para  oferta  de  atendimento.  Ou  seja,  o  total  bruto  de  horas  semanais  de

atendimento do setor será elevado, em que pese o afastamento do requerente.

1.6. Além disso, em entrevista com a equipe da Coordenação de Extensão (CEX), a relatora

conta que o servidor João Márcio pretender oferece, ao menos, 3 dias de expediente no turno

noturno, o que expande a capacidade do setor em oferecer atendimento após às 18 horas.

1.7. A relatora prossegue e atenta que o programa de mestrado no qual está matriculado o

requerente  demanda  comparecimento  em  determinadas  disciplinas  condensadas  que  são

ofertadas em 5 (cinco) dias letivos seguidos.

1.8  Portanto,  e  considerando  que  neste  momento  há  apenas  1  servidora  da  categoria  de

Técnico-Administrativo em Educação afastada para participação em programa de pós-graduação

stricto sensu, a saber, Danielle Spadotto Sperandio, a relatora profere voto favorável ao “de

acordo” ao afastamento pleiteado pelo requerente.

1.9 Com a palavra, a presidência do conselho fala da importância da Política de Capacitação para

o câmpus e o IFSP. Por fim, em consulta ao plenário, o “de acordo” é aprovado por 7 (sete)

votos, ou seja, por unanimidade.

2.0 Finalizando a reunião, a Direção-Geral esclarece que o calendário 2019/2 do conselho ainda

não foi encaminhado por conta dos esforços para cumprimento do prazo para finalização de

proposta para a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT2019) em edital da CAPES.

Secretaria do Conselho de Câmpus

Conselheiros presentes: André Luis Gobbi Primo, Devair Rios Garcia, Lara Guizi Anoni, Leiny

Cristina  Flores  Parreira,  Luana  de  Andrade  Silva  Canhone,  Otacílio  Donisete  Franzini  e  o

presidente Marcos Amorielle Furini, ocupante do cargo de Diretor-Geral da unidade.

Minuta da ata: Eu, Augusto Mular Miceno, ocupante do cargo de Assistente em Administração e

da função gratificada de Coordenador de Apoio a Direção (CDI), lavrei esta minuta de ata de

reunião, a ser apreciada na próxima reunião ordinária deste conselho, em conformidade com

calendário 2019/2, a ser divulgado.

Assinatura  da  Ata  1ª  Reunião  Extraordinária  de  2019  do  Conselho  do  Câmpus

Votuporanga do IFSP

Após apreciação, deliberação e aprovação pelo plenário deste conselho na 5ª Reunião Ordinária
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de 2019, ocorrida em 19 de setembro, eu, Marcos Amorielle Furini, assino a ata da 1ª Reunião

Extraordinária de 2019, ocorrida em 22 de agosto:

Votuporanga, 19 de setembro de 2019.

_____________________________________

Marcos Amorielle Furini

Diretor-Geral
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