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CONCAM - REUNIÃO ORDINÁRIA - SETEMBRO/2018 

Pauta da Reunião 

1. Prática de atividades esportivas sem o professor de educação física 

(intervalos) 

O conselheiro Yuri da Hora trouxe um memorando de solicitação para 

serem retomadas as práticas esportivas pelos discentes e o leu para os 

presentes. A conselheira Cleide questionou se há um levantamento de 

quantos alunos estão interessados em voltar a jogar no gramado do bloco 

H e o conselheiro discente respondeu tentando aproximar o valor, mas não 

havia um levantamento exato. O coordenador de poio ao ensino, Efraim, se 

declarou contra a retomada das práticas esportivas pelos alunos, 

justificando qué o câmpus não tem um espaço apropriado e seguro para 

atividade física. A conselheira Thaiza também se manifestou, contando aos 

presentes sobre um acidente que aconteceu no Câmpus Suzano com um 

aluno que se machucou no gramado. O conselheiro Yuri comentou que os 

alunos já praticam atividades no gramado com a supervisão do professor 

de Educação Física, Clayton, e que não há acidentes recorrentes. O 

conselheiro Lucas também se manifestou dizendo que, apesar dos • 

apontamentos do servidor Efraim serem pertinentes, por se tratar de uma 

escola, acidentes podem acontecer porque "não podemos prever toda 

possibilidade de acidente" e que os alunos precisam de um espaço para se 

movimentarem pois passam quase dez horas do dia no câmpus. O 

conselheiro Yuri comentou também que os alunos já praticam esporte, às 

vezes, a CAE adverte, mas ainda assim, acontece. A conselheira Cleide 

questinou se o câmpus fica resguardado se existir o registro da solicitação 

dos alunos com permissão dos pais, mas o presidente deste conselho negou. 

O presidente deste conselho se manifestou dizendo que concorda com o 

ponto de vista do c a elheiro Lucas, mas dizendo também não ser possível 
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ignorar as argumentações do servidor Efraim e da conselheira Thaiza. 

Assim sendo, o presidente deixou como sugestão de a administração do 

câmpus averiguar uma área em que os alunos podem praticar esportes e 

também quais atividades serão permitidas. Logo após, o docente Clayton 

pediu a palavra, para contribuir com a discussão, dizendo que "na vida 

adulta é comum ser retirada a prática de educação física" e que, por isso, 

ele considera interessante que os alunos possam jogar na escola, ainda que 

ele considere também que esta permissão seja um desafio para o câmpus. 

Após outra discussão os conselheiros deliberaram por: trazer uma 

delimitação de espaço na próxima reunião do CONCAM-SZN e retomar 

essa discussão. E os conselheiros discentes trarão quais as práticas 

esportivas que eles têm interesse para que este conselho aprove, ou não. 

Essa etapa servirá para concluir este processo e haver uma votação. 

Localização da sala de robótica. Responsável: - 

[PAUTA REMOVIDA PARA A PRÓXIMA REUNIÃO] 
Prazo: -  

Não cumprimento de decisões do colegiado; Responsável: 

O servidor Efraim Caetano, proponente da pauta, esteve presente na Prazo: 

reunião e questionou sobre as deliberações que foram feitas quando foi 

discutida a pauta "namoro na escola" neste conselho. 	O servidor 

argumentou que já se passaram duas reuniões de pais desde que essa pauta 

foi discutida pela última vez no CONCAM-SZN e desde então, não foram 

feitas ações de formação e discussão com pais e alunos. O conselheiro 

Lucas lembrou que além da palestra que houve no Planejamento Docente 

no início do 2° semestre de 2018, existem outras atividades de formação 

acontecendo no câmpus, bem como o Festival de curtas-metragens sobre 

direitos humanos, Entretodos, que ocorre no câmpus nesta semana de 10 a 

14 de setembro. O servidor Efraim . pontuou ainda que ficou como 

apontamento final da pata "namoro na escola" se seria cumprido o 
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Regimento Disciplinar Discente - RDD e outras questões de 

comportamento. O mesmo servidor disse ainda que tem sido "muito 

desrespeitado por alguns alunos", na codição de Coordenador de Apoio ao 

Ensino. O discente Yuri informou que há debates entre os alunos sobre a 

questão comportamental em aula e na internet e que o assunto não foi 

esquecido. O docente José Carlos Barreto pediu a voz para informar que 

ele entendeu que a discussão sobre "namoro na escola" dizia respeito a 

afetividade, sim. E também pediu que o servidor Efraim explicasse por que 

tem se sentido desrespeitado, uma vez que a criação de novas regras não o 

faria se sentir mais respeitado. A conselheira Cleide informou que esses 

debates precisam ser levados para o restante da nossa comunidade para que, 

possivelmente, sejam resolvidos. O servidor Efraim pediu a palavra para 

dizer que o mesmo tem sido cobrado nas reuniões e que ele precisa 

trabalhar com a "segurança de quem tem um documento para cumprir". O 

presidente deste conselho relembrou que a discussão não se baseia em 

questões de gênero/sexualidade, mas em comportamento. Como uma 

questão de comportamento foi dado como exemplo que há um banheiro 

interditado no câmpus porque alguns alunos sentavam na pia, que quebrou. 

E que esse tipo de comportamente inadequado traz infortúnios para os 

próprios alunos. O conselheiro Lucas pontuou que já existe um regimento 

discente do IFSP e foi dito pelo conselheiro José Debastiani que o mesmo 

se encontra no site, na aba da CAE. E o conselheiro Lucas ainda falou que 

se faz necessário que comunidade de servidores do câmpus discrimine 

quais os comportamentos que os documentos do IFSP não preveem para 

que, então, possamos saber, exatamente, o que informar aos pais dos 

alunos, caso estes venham a ser chamados para uma reunião no câmpus. 

Nesse momento, às 17:22h a conselheira Thaiza, se retirou da reunião. O 

conselheiro Rodrigo BeniCasa comentou que será preciso deixar para trás o 

sentimento de "sou e contra você, o meu interesse é maior que o seu" para 
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então ser possível entrar em consonância. Em virtude desse comentário do 

conselheiro, o presidente comentou que as regras podem ser discutidas 

como uma diretriz para todos que circulam pelo câmpus diariamente, em 

vez de ser estritamente aos discentes. Desse modo, os conselheiros 

concluiram que servidores e alunos podem levantar em conjunto 'regras de 

comportamento' para depois unificar num documento só. O servidor 

Efraim não se mostrou favorável a essa decisão, pois a percebeu muito 

vaga. Diante disto o presidente deste conselho sugeriu que a CTI do câmpus 

deixe um formulário no site em que todos possam enviar as suas sugestões 

de regramento. Essas regras serão para todos os discentes e servidores do 

câmpus, podendo todos participar com suas sugestões. 

• 

Segurança no campus; 

[PAUTA REMOVIDA PARA A PRÓXIMA REUNIÃO] 

Responsável: 

Prazo: 

Organização das reuniões do CONCAM-SZN (data, horário, 

frequência, solicitação de reuniões extraordinárias); 

[PAUTA REMOVIDA PARA A PRÓXIMA REUNIÃO] 

Responsável: 

Prazo: 

Mudança do calendário 2018: conselho de classe e reunião de pais. 

Em virtude da participação do servidor Efraim durante a reunião, que trouxe 

informações relevantes para essa discussão, os conselheiros autorizam que seja 

feita a alteração solicitada pelo docente Diego Salim e sugerem: o conselho de 

classe em 04/10 e o período de reunião de pais entre 08 e 10/10. A reunião se 

encerrou às 17:43h. 

Responsável: Diretoria-

adjunta Educacional; 

Prazo: Imediato; 

Desenvolvimento da Reunião 

Aos treze dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, às dezesseis horas, teve início no auditório, 

J104, a reunião do CONCAM - Conselho de Câmpus eleito do Câmpus Suzano do IFSP, representado pelo 

preside* o Diretora-geral, Breno Teixeira Santos Fernochio, e os conselheiros abaixo-assinados. Houve, 

posteriormente, o acolhimento das manifestações dos presentes para o documento. Eu, Priscylla Salles 



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO 

CAMPUS SUZANO 
Av. Mogi das Cruzes, 1.501- Parque Suzano — Suzano — SP — CEP 08673-010 

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 
Diretora-geral em exercício do Câmpus S zan i 

Breno Teixeira Santos Fernochio ieis 

Coordenadora de Apoio à Dir 	o 
Priscylla Salles Alves Pereira ,(.4." — 

Conselheiros 
DISCENTES 

Luana Aparecida dos Santos Bento flUSEN-re 
Yuri Alves da Hora 

rC9- 
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 

- . 
DOCEN :S 

Cleide Matheus Rizzatto 
I 

Enio Fernandes Rodrigues -. giák  
Adilson de Melo Poggiato AUSENT 
Lucas de Almeida Pereira li __-•Y 	

.---, 

DOCENTES SUPLENTES 
Eugenio de Felice Zampini AUSENTE 
Jose Carlos Barreto de Lima . AUSENTE  
Ulisses Brandao AUSENTE 	. 

ADMINISTRATIVOS 
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Tatiana Donadio Abreu /3/4--.2  
Thaiza Goes Fruneaux 

 
Jose Roberto Debastiani Junior 

W#Q3 i  
Rodrigo Elias Benicasa 

ADMINISTRATIVOS SUPLENT 
Michel Pereira Campos Silva AUSENTE 

OUVINTES . 
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