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Marcos Fábio de Lima Miranda [19/01/2022 | o1
[aos dezenove dias do mêsde janeiro de 2022,às dez horas, foi realizadaa primeira reunião
do Colegiado do Campus com pauta única da Posse dos novos Conselheiros do Colegiado de

Campus (2022/2024). Estiveram presente o presidente Marcos Fábio de Lima Miranda, os

representantes titularese suplentes eleitos dos docentes Cilmar Santosde Castro, Rosemary
Guimarães Aquino, Daniela Augusto Chaves, Anderson da Costa Xavier e Lionel dos Santos
Feitosa Rodrigues,os representantes titulares e suplentes eleitos dos técnico-administrativos
Marlon Sarubi da Silva, Victor Lopes Teixeira Alvarães, Rosangela Antunes Terra e Leonardo

de Souza Campos, os representantes titulares e suplentes eleitos dosdiscentes João Victor de

Almeida Pereira, Rafaela Silva de Souza, Thiago Barbosa Ferreira Sant'Anna e Lucas Eduardo
deFreitas Trindade, os representantes da Direção de Ensino, Sabrina Araújo de Almeida,

Direção de Extensão e Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, HeiderAlves Franco, Direção de

Administração, Sandro Luiz Batista Machado, membros da Comissão Eleitoral Hugo Thaner

dos Santos, Allison de Araújo Silva Vanessa Ferreira de Macedo. Professor MarcosFábio
iniciou a reunião dando boas-vindas aos membros, falando sobre a pauta única e

reconhecendo e parabenizando o trabalho feito pela Comissão Eleitoral. Passou então, a |

palavra ao presidente da Comissão professor Hugo que agradeceu a Direção-Geral pela

confiança e parabenizou os eleitos que se candidataram e estão dispostos a contribuir para
uma melhoria institucional. O técnico-administrativo Allison agradeceu pelo apoio recebido

nessa primeira participação dele em uma Comissão e parabenizou os eleitos. Marcos Fábio

informou que, foi convidada aservidora Thalita Russoni de Carvalho Bernini para secretariar

| nessa primeira reunião. Após, passou a palavra aos membros discentes, docentese técnico-

administrativos. Os discentes se apresentaram através do chat. Professor Cilmar manifestou
a satisfação em retornar ao Colegiado e está dispostoatrabalhar bastante. Professora

Rosemary agradeceu ao professor Cilmar pelo convite na formação da chapa, à Comissão
|

Eleitoral pelo trabalho num momento complexo, ressaltou que não há nada de ruim no |

Campus que não possa resolver pelo queele tem de bom e que o Campus tem muito potencial |

para desenvolver ações efetivas. Professora Daniela agradeceu pelos votos recebidos e falou

que deseja contribuir muito e compartilharo que foi discutido com a comunidade. Professor
| Anderson parabenizou o trabalho sério feito pela Comissão Eleitoral e sinalizou sobre a

importância em convocar o NEABI (Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indigenas),pois
consta no documento a participação deles e não foram convidados. Ressaltou que a voz dele

| é coletiva de todos que entendem que precisa de uma política institucional radical, no sentido

que vai na raiz dos problemas. Professor Lionel agradeceu também pelos votos recebidos para
reeleição no COCAM e ressaltou que continuará a exercer o trabalho de acolhimento e de

oposição e sobretudo de oposição crítica sobre todas questões e levar à comunidade. O

discente João Victor se apresentou e falou que pretende ter umaposição mais crítica e

representar o plural dentro do Campus, sempre tentando ajudar a todas as pessoas, O

Técnico-administrativo Marlon justificou a ausência da Sônia que está de férias e parabenizou
também,a Comissão Eleitoral. Falou um pouco sobre à sua experiencia profissional tanto
dentro do Campus como em atividades externas e ressaltou que o compromisso será sempre
com a prática democrática respeitando a decisão da maioria. O técnico-administrativo
Leonardo reforçou a justificativa da ausência da Rosângela devido à problema de

conectividade, se apresentou e falou que tentarão representar seu segmento da melhor

maneira possível olhando sempre para instituição. Apósas apresentações dos membros,
Marcos Fábio falou sobre a participação dos diretores no Colegiado e os convidou a se
apresentar. Vanessa se apresentou comoa Diretora da DATEP (Direção de Apoio Técnico ao
Ensino e Produção) na próxima ges! se colôspu à disposição para auxiliar na melhor ||maneira possível. Sandro parabemiiou os eleitos e rebleitos e também se colocouàdisposição
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para ajudarno que for preciso. Sabrina parabenizouoprocesso eleitoral & ficou feliz em ver
a participação dos discentese deseja que tenham um biênio de efetivo trabalho discutindo
as questões que permeiama prática. Heider agradeceu à Comissão Eleitoral pelo esmero no |

trabalho realizado e espera que os membros usem esse espaço para contribuir ao |

crescimentoe evolução da instituição. MarcosFábio projetou o Regulamento do Colegiado
do Campus Pinheiral abordando alguns pontos principais como: natureza e finalidade,
atribuições, composição e reuniões. Após a leitura, abriu espaçopara dúvidase sugestões.

|

Marlon pontuou que as reuniões previstas no Regulamento constam como presenciais, e
tendo emvista a nova realidade de reuniões no formato on-line, talvez fosse o caso de pensar
em uma alteração no documento. Perguntou sobre a participação de especialista se terá
direito a voz e voto. Marcos Fábio respondeu que em relação às reuniões, serão mantidas
através do google meet e posteriormente a gravação será enviada à Reitoria para publicação.
MarcosFábio ressaltou que sobre esse ponto ainda, os membros precisam pensar sobre a

organização dadata e horário, pois no Calendário Acadêmico as reuniões são realizadas na

terceira quarta-feira de cada mése enquantoas atividades estiverem em APNP (Atividades
Pedagógicas Não Presenciais) será realizada pela manhã. Em relação ao especialista
convidado, o Presidente automaticamente dá o direito a voz e não a voto. Marlon sugeriu
oficializar as reuniões no formato on-line no Regulamento e então, Marcos Fábio falou para
que ele coloque como pauta na próxima reunião. Anderson sinalizou que é uma discussão
incipiente ainda essa questão de trabalho remoto, que foi homologado pelo CONSUP

(Conselho Superior) e temos que aguardar uma resposta institucional para iniciar esse debate.
Ressaltou que temos um documento que regula o trabalho remoto, masainda não temos
sobre trabalho híbrido. Sugeriu que o Presidente, como membro do CONSUP, leve essa
questão numa próxima reunião e a partir do retornose inicie essa discussão. Anderson
sinalizou que a nossa Reitoria aprovou, assinou e homologouo regulamento que instituio
NEABIe se não estiver enganadoé o único núcleo que tem direito a participação com voz e
voto no COCAM Então, sugeriu que levasse também essa discussão à Reitoria sobre essa
atualização no Regulamento, reforçandoa sugestão do Marlon. Marcos Fábio questionou se
todos estariam de acordo em já colocar como pauta esse tema. E respondeu que sobre o

NEABIa portaria dá direito a participação apenas com voz e não ao voto. Leonardo reforçou
que o documento é uma Resolução do CONSUPde 2018 que institui o NEABI dando direito à

assento e voz no COCAM, sem mencionar sobre voto. Marcos Fábio colocou em votação a

inclusão da atualização do Regulamento do Colegiado como pauta e Anderson recomendou
que se fizesse primeiro uma consulta à Reitoria para que não tenham uma discussão que
posteriormente poderá ser vã. Sugeriu consultar se há indicativo da Reitoria para essa
atualização e a partir da respostar tecer uma crítica quanto ao Regulamento. Todos os
membros se manifestaram a favor da proposta sugerida pelo professor Anderson. Marcos
Fábio passoupara a definição de data e horário, sugerindo mantero que já está previsto.
Cilmar ressaltou quepara os alunosdo tumo noturno teria que haver uma sintonia para que
eles possam participar de forma alternada. Anderson sugeriu que se mantenha essa data atéofinal dessa gestão para que a próxima possa reavaliar o formato dessa reunião. Após

aprovação de todos os membros, a reunião ficou mantida parapróxima terceira quarta-feira
do mêsno período da manhã de 10h às 12h. Marcos Fábio reforçou que a convocação será
enviada com 10 dias de antecedência e os membros terão 5 dias para o envio de pauta.
Anderson sugeriu quea Presidência envie um comunicado à Coordenação do NEABI sobreo|não envio da convocação da reunião de hoje para que não haja nenhum tipo de ruído. Nada
mais havendoa tratar, oPresidente Marco: acerrou a reunião e eu, Thalita Russoni de


