
São Paulo, 26 de junho de 2021. 

 

O Presidente do Conselho de Câmpus – CONCAM do IFSP Campus Avançado São 

Paulo – São Miguel Paulista Convoca Vossa Senhoria para a 2ª reunião extraordinária de 

2021 que se realizará dia 29 de junho de 2021 (terça feira), de maneira virtual, às 19:30 

horas, através do endereço a ser confirmado posteriormente. 

O ano letivo de 2021 indicou a necessidade da recomposição do Conselho de Campus do 

IFSP – Campus Avançado – São Paulo – São Miguel Paulista. Nesse sentido, foi 

constituída uma comissão eleitoral presidida pelo professor Altair Aparecido de Oliveira 

Filho. O processo foi encaminhado junto à comunidade interna do Campus, tendo como 

processo destacado o que abaixo segue.  

A referida Comissão Eleitoral divulgou em 06 de maio último o resultado do processo 

eleitoral interno para escolha dos membros do ConCam - Biênio 2021-2023. Participaram 

da votação os servidores que compõem o quadro de pessoal efetivo e ativo da instituição 

e os estudantes regularmente matriculados.  

APURAÇÃO DAS URNAS:  

Segmento docente:  Fabio Donizete Bueno - 13 votos  

Segmento Técnico-Administrativo:  Ana Luiza Pedroneiro Machado - 5 votos  

Segmento discente:  Fernanda Bezerra Rodrigues - 45 votos   

Miguel Gusmão Bouças* -11 votos  

Maria Eduarda Santos Lago* - 11 votos  

Giulia Maria Oliveira Dos Santos - 5 votos 

 *Critério de desempate: idade 

Para compor o quadro do ConCam 2021 – 2023 no âmbito de pais de estudantes 

representante da comunidade externa, representante do poder público foi encaminhada a 

chamada pública  fundamentada no artigo 10 do Regimento dos Conselhos de Câmpus 

do IFSP; contudo, não houve interessados formais o que levou a indicação dos nomes que 

abaixo seguem: 

Pais de estudantes:  

Titular: Ivone Ferreira da Silva 

Suplente: Laura Cristina da Silva 

Representante da Comunidade Externa: 

Titular: Manoel Romão de Souza (foi Diretor Regional da SME de São Miguel Paulista) 

Suplente: Hélio Rodrigues (presidente do Sindicato dos Químicos de São Paulo) 

Representante do Poder Público: Patrícia Marques de Brito (indicação do Diretor 

Regional da SME de São Miguel Paulista) 

Presidente: Luís Fernando de Freitas Camargo (Diretor Geral do Campus Avançado São 

Paulo – São Miguel Paulista) 

Frente ao exposto convoco a reunião acima destacada com o intuito de dar posse aos 

membros eleitos e levantar alternativas visando completar o quadro efetivo do referido 

ConCam. 

Como pauta para a referida reunião extraordinária, além da posse destacada busca-se 

discutir a interrupção do processo seletivo do curso de Comunicação Visual Integrado ao 

Ensino Técnico na modalidade EJA (PROEJA) frente as dificuldades de força de trabalho 

atreladas ao descompasso de reposição das atividades remotas relacionadas à COVID 19 

o que tem inviabilizado processos regulares de escolarização. 

 



Atenciosamente, 

 

 
  

Luís Fernando de Freitas Camargo 

Diretor Geral do IFSP 

Campus Avançado São Paulo – São Miguel Paulista 
 

 


