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Aos dezenove dias do mês de março do ano de dois mil e dezenove, às quatorze horas e cinco minutos, 

teve início na sala B104 a reunião do Conselho de Câmpus - CONCAM do Câmpus Suzano do IFSP, 

representado pelo presidente, o Diretor-geral, Breno Teixeira Santos Femochio, e os conselheiros abaixo-

assinados. A pauta desta reunião contemplou os tópicos elencados abaixo, não necessariamente na ordem em que 

se encontram. 

1. Projeto de Arborização do Câmpus Suzano; / Conselheira Cleide Responsável: 

[Pauta postergada parà a próxima reunião ordinária deste conselho, pelo Prazo: 

proponente.] 

2. Salas de aula. / LIC - Mônica Responsável: Não se aplica; 

A conselheira Cleide explanou sobre essa pauta, explicando que os alunos Prazo: Não se aplica; 

da Licenciatura em Química têm feito reclamações por não terem uma 

sala fixa e. a coordenadora do curso, Mônica Biancolin,. pediu uma solução 

para esse problema. O diretor-geral do câmpus, Breno Santos, informou 

que o problema de ensalamento do câmpus ainda se mantém: há muitas 

aulas sendo atribuídas nos mesmos dias da semana, em virtude da vontade 

dos docentes, por isso que há um problema quanto a disponibilidade de 

salas de aula. Os conselheiros Cleide e Yuri deram alguns exemplos do 

impacto que a troca de salas causa sobre o bom andamento dos trabalhos 

no câmpus. Mas o diretor-geral informou que essa questão do 

ensalamento precisa ser discutida entre os coordenadores de curso e a 

CAE e que, possivelmente, exista um conflito entre "o item 2 e o item 3 

da pauta desta reunião do CONCAM". E, em resposta a um 

questionamento do conselheiro Lucas, o diretor também informou que foi 

feito um levantamento sobre a disponibilidade de salas do câmpus e a 

abertura de turmas e que o câmpus ainda está dentro de sua capacidade. A 

conselheira Cleide sugeriu, inclusive, que essa pauta do ensalamento seja 

discutida nas reuniões de área. E foi dito que apenas dois docentes do 

câmpus não são RDE. O conselheiro José Roberto sugeriu também de o 

ensalamento ser feito antes da disponibilização para os docentes. 

3. Número mínimo de dias e horários de atuação presencial do
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coordenador de curso: atendimento às competências indicadas no Art. 19 

do Regimento do dos Câmpus (Resolução n°26, de 05 de abril de 2016). E 

o número mínimo de dias para atribuição de aulas aos docentes que não 

possem FCC ou FG. / DAE - Fábio 

Essa pauta será postergada para a próxima reunião ordinária deste 

conselho, mas os conselheiros pedem que o proponente da pauta envie o 

máximo de documento possível para que a discussão seja bem 

embasada. 
4. Segurança no câmpus; / LIC - Mônica 

Os conselheiros Cleide e Lucas trouxeram algumas descrições feitas pela 

proponente dessa pauta, a docente Mônica Biancolin, que foi lida por Lucas e 

segue anexa a esta ata. A diretora adjunta administrativa, Lucimara Evangelista, 

esteve presente na reunião. Foi discutido que, embora tenha sido deixado um 

valor do orçamento do câmpus do ano de 2019, aprovado erri 2018, para a 

aquisição de câmeras, ainda não chegou o período de fazer essas aquisições, 

pois, primeiro serão feitas licitações para outras aquisições. Mas logo mais essa 

aquisição de câmeras será feita. E, foi acrescida a informação de que a área da 

calçada externa em que os estudantes do câmpus estacionam seus carros, não faz 

parte do terreno do câmpus e são de responsabilidade da Prefeitura de Suzano, 

não podendo o câmpus fazer instalação de câmeras nessa área. Após a leitura 

feita pelo conselheiro Lucas, a conselheira Cleide disse que essa discussão sobre 

a segurança no câmpus sempre é sempre feita entre servidores, rtias que seria 

necessário fazer essa discussão com os alunos para explicar tudo o que é 

permitido fazer ou não. Sobre o porteiro deixar o portão aberto até a saída do 

últio aluno, no períõdo noturno, a diretora administrativa disse que verá com a 

CAP sobre essa possibilidade. Os diretores explicaram que o câmpus venceu um 

edital da EDP de instalação' de placas fotovoltaicas e parte da iluminação da 

parte externa do câmpus (com, um poste dentro do câmpus, mas com a luz 

voltada para a calçada em frente ao câmpus). O diretor-geral demonstrou 

preocupação em não desgastar o relacionamento entre o câmpus e a Prefeitura de 

Suzano, que vem sendo melhor com a atual gestão da Prefeitura. Entretanto, a 

conselheira Cleide pediu que seja considerada também a sensação de 

insegurança entre alunos e servidores. O conselheiro Lucas ainda quis reforçar a 

necessidade de enviar um ofício para a Prefeitura de Suzano com essas 

reivindicações (anexas a ata) e publicizar para a comunidade do câmpus quando 
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essas solicitações de interesse comum sejam feitas: O conselheiro Adilson 

pontuou também que 1. Embora haja Equipe de Brigada de Incêndio no câmpus, 

não há treinamento para que alunos e servidores saibam como evacuar o espaço 

em casos de emergência; e 2. O conselheiro deu ênfase a uma sugestão da 

docente, Mônica Biancolin, de fazer campanhas que dialoguem .com a 

comunidade externa ao câmpus (além de cursos FIC). A conselheira Cleide 

pediu mais uma vez que seja revista a possibilidade de instalar, pelo menos, as 

câmeras nos estacionamentos dos servidores e uma, na portaria que consiga 

vigiar um pouco da área externa. Em seguida, o conselheiro Lucas questionou se 

seria possível fazer um levantamento sobre a instalação de câmeras. Foi dito 

sobre um projeto de aquisição que ficou em torno de meio milhão de custo para 

o câmpus e também sobre a não efetividade plena de algumas ações. A diretora 

administrativa comentou sobre o esquecimento de algumas janelas abertas antes 

do feriado de carnaval, mas a conselheira Cleide informou que a solicitação dos 

alunos se difere desses esquecimentos pontuais. E a mesma conselheira pediu 

que essa discussão avance um pouco para que não gere muita expectativa na 

comunidade do câmpus que se sente muito vulnerável, atualmente. Então a 

conselheira Cleide questionou sobre a possibilidadé de chamar alunos para uma 

reunião e responder aos seus questionamentos, assim como ocorre nessas 

reuniões do CONCAM. Pelo menos para que tenham algumas respostas. A 

conselheira Cleide argumentou também que mais uma vez foi dito que os 

porteiros não conseguem olhar todos os crachás dos alunos, na entrada, sempre. 

A diretora administrativa disse que esse tipo de informação precisa chegar até 

ela, mas a conselheira disse que acredita ser necessário que a administração e 

direção do câmpus informem os alunos, em uma reunião mesmo, presencial. Os 

conselheiros pediram que seja organizada uma reunião. entre as diretorias do 

câmpus, principalmente diretoria-geral e administrativa, e alguns interessados 

em participar desta reunião que venham de cada turma de alunos, a discussão 

será sobre a pauta de segurança, mas visando maior participação da comunidade. 

Uma possibilidade de data para viabilizar essas reuniões (manhã, tarde e noite), 

seria o dia 03 de abril, quarta-feira. O conselheiro Lucas ainda retomou um 

ponto da discussão: a participação e envolvimento da comunidade externa ao 

câmpus em atividades realizadas aqui. E, por fim, o conselheiro José Roberto 

pediu também que as. reuniões sobre a segurança no câmpus não sejam feitas em 

caráter de convocação, mas com a participação de quem tenha interesse sobre 

Coordenadoria de Apoio à Direção - Instituto Federal de São Paulo - Câmpus Suzano 
Av. Mogi das Cruzes, 1.501- Parque Suzano - Sozano - SP - CEP 08673-010 

e-mail: cdi.suzano@ifsp.edu.br  



Serviço Público Federal - Ministério da Educação 
IFSP -'Câmpus Suzano 

Coordenadoria de Apoio à Direção 
Coneho de CffiLiS 

6.89 
ia 
a' 

INSTITUTO 
FEDERAL 

São PaI,c 

Cárn  
Suzano 

esse assunto. 
5. Substituição (ou novas eleições) da representação discente dos alunos Responsável: DRG; 

da graduação no CONCAM. / LIC - Mônica Prazo: Março/2019; 

Sobre o título dessa pauta, a conselheira Luana pontuou que a reposição 

dessas vagas discentes no conselho não serão repostas por discentes de 

nível superior obrigatoriamente. E os conselheiro e o presidente estão de 

acordo em haver a designação da comissão eleitoral do Concam, ainda 

neste mês de março. Serão recompostas 06 vagas discentes, sendo 02 

titulares e 04 suplentes; 04. vagas administrativas, suplentes; e 03 vagas 

docentes, suplentes; para até o final do mandato dos atuais conselheiros: 

maio de 2020. 

A reunião se encerrou às 15:5 1h, havendo, posteriormente, o acolhimento das manifestações dos presentes 

para documento. Eu, Priscylla Sailes Alves Pereira, Coordenadora de Apoio 'à direção, lavrei esta ata e os 

participantes da reunião em acordo com o que consta neste documento a 

firmam. 

NOME ASSINATURA 
Diretor-geral do Câmpus Suzano 

Breno Teixeira Santos Fernochio 

Coordenadora de Apoio à Direçã- 
Priscylla Salies Alves Pereira 

Conselheiros 
DISCENTES 

Luana Aparecida, dos Santos Bento 
Yuri Alves da Hora 
Leonardo Primante dos Santos . AUSENTE 
Barbara Ferreira Massanares AUSENTE 

DISCENTES SUPLENTES• 
Erik dos Santos Silva . . . AUSENTE 
Vital Clemente de Sousa Junior AUSENTE 
Felipe Abner de Lourdes AUSENTE 

DOCENTES  
Cleide Matheus Rizzatto 
Enio Fernandes Rodrigues

A3Slí Adilson dê Meio Poggiato 
Lucas de Almeida Pereira 

DOCENTES 0. 'NTES 
Jose Carlos Barreto de Lima AUSENTE 
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Ulisses Brandao AUSENTE 

ADMINISTRATIVOS 

Tatiana Donadio Abreu AU MENTE 

Thaiza Goes Fruneaux . - 
Jose Roberto Debastiani .Junior  

Rodrigo Elias Benicasa . 

ADMINISTRATIVOS SUPLENTES 

OUVINTES 
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- Ações para a segurança no câmpus e no entorno do bairro: 

1- Ofício para as autoridades; 

2- Câmeras para as portarias das duas entradas, e uma câmara para o estacionamento dos 

professores. 

4- Balanço das iniciativas já tomadas, e sistematização das ações já realizadas; 

5- Breno e Denise: trazerem a informação sobre as ações já realizadas; 

7- Perguntar se a solicitação das câmaras para a reitoria já foi realizada; 

8- Pensar as questões de segurança de forma mais sistêmica; 

9- As demandas apresentadas ao poder público são.enormes. Já foram realizadas muitas 

solicitações para o batalhão. Manter um elo permanente entre a instituição e o poder público. 

10- 

Ações práticas: 

1- Ofício para as autoridades, com frequência determinada (a Priscylla pode ter um calendário 

para esse agendamento); 

2- Os holofotes ou lâmpadas que iluminam o estacionamento do câmpus não estão 

funcionando 

3- Solicitar ao porteiro que fique com as alunas(os) no portão no período noturno, ou que não 

tranquem os portões até que o último aluno tenha pegado a condução; 

4- Instalar uma câmara no estacionamento dos professores e uma no estacionamento dos 

alunos (emergencial) até que as câmaras da reitoria sejam instaladas. 

5- Campanha para a participação de todas as áreas nas atividades artísticas e culturais do 

campus, elas são um meio para se promover a cultura da paz no câmpus. 


