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ATA DA REUNIÃO ORDINARIA DO CONCAM – CONSELHO DE 
CÂMPUS PRESIDENTE EPITÁCIO, REALIZADA AOS QUATRO DIAS 
DO MÊS MAIO DO ANO DE DOIS MIL E DEZESSEIS, NAS 
DEPENDÊNCIAS DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA 
E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO, CÂMPUS PRESIDENTE EPITÁCIO, 
NO HORÁRIO DAS DEZESSETE HORAS E DEZOITO MINUTOS ÀS 
DEZOITO HORAS E CINQUENTA E SEIS MINUTOS******************* 
Aos quatro dias do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis, das dezessete horas e dezoito 
minutos às dezoito horas e cinquenta e seis minutos, realizou-se reunião ordinária do CONCAM 
– Conselho de Câmpus Presidente Epitácio, sob a presidência do Diretor-Geral, senhor Ítalo Alves 
Montório Júnior e  dos conselheiros: Representantes dos Docentes: Patrícia da Silva Nunes, 
Marcos do Nascimento e Bruno Teremussi Neto; Representantes dos Técnicos-Administrativos: 
Felix Hildinger, Mayara Gomes Cadette e Eliane Chuba Machado Rolniche; Representantes dos 
Discentes: Luiz Felipe Amorim Macedo e Felipe Vicente Soares: Representante da Sociedade 
Civil Organizada: Djalma Weffort e Representante do Poder Público Municipal: Giovanna 
Catarina Guinossi de Almeida. I. ABERTURA: Constatado o quorum,  o Presidente deu por 
aberto os trabalhos da presente reunião. II. ORDEM DO DIA: 1) MEMBROS DO CONCAM-
PEP: a) Em virtude do afastamento do conselheiro Bruno Cesar Vani, por dois anos, para 
qualificação, representante do Segmento Docente, o servidor Bruno Teremussi Neto, classificado 
pela Portaria nº PEP.0159/2015, de 07 de outubro de 2015, como 2º (segundo) Suplente do 
Segmento Docente, passa a ser Titular no Conselho de Câmpus Presidente Epitácio. b) O 
presidente do CONCAM-PEP falou que será aberto Edital para inscrições de alunos egressos ou 
pais de alunos regularmente matriculados em cursos técnicos concomitantes/subsequentes, 
integrados e cursos superiores desta instituição, para participação como membro titular no 
Conselho de Câmpus Presidente Epitácio, uma vez que o aluno anteriormente designado para esta 
função, o senhor Moacyr Tavares de Avelino, solicitou o desligamento do CONCAM-PEP, o que 
ocorreu através da Portaria nº PEP.0068/2016, de 06 de abril de 2016. c) O senhor presidente 
também explanou sobre a situação do conselheiro Marcelo Buratti de Freitas, representante do 
segmento Discente, que faltou às reuniões do CONCAM-PEP dos dias 21/10/2015 (ordinária), 
02/12/15 (ordinária), 16/12/2015 (extraordinária), 02/03/2016 (ordinária), 06/04/2016 (ordinária) 
e 14/04/2016 (extraordinária), sem apresentar justificativas de ausência. A conselheira Eliane 
Chuba Machado Rolniche conversou com o mesmo, alertando sobre a necessidade de procurar a 
secretaria do CONCAM-PEP para definir a sua situação. Como até a presente reunião o 
conselheiro não se manifestou, o presidente do CONCAM, de acordo com o item IV do Artigo 9º 
do Regulamento do Conselho de Câmpus de Presidente Epitácio, declarou a perda do mandato do 
mesmo e o seu desligamento do CONCAM-PEP. Desta forma, o senhor Rômulo Vitor Leão 
Lemos, classificado como 1º (primeiro) Suplente do Segmento Discente, nos termos da Portaria 
nº PEP.0159/2015, de 07 de outubro de 2015, fica convocado para assumir como conselheiro 
titular no CONCAM-PEP, representante do Segmento Discente. d) Em virtude de não haver mais 
suplentes do Segmento Docente e Discente no CONCAM-PEP, o senhor presidente comunicou 
que será aberto novo processo de eleição para completar os membros faltantes, de acordo com o 
Artigo 6º do Regimento dos Conselhos de Câmpus do IFSP, aprovado pela Resolução nº 45/2015, 
de 15 de junho de 2015. Após consulta ao senhor Crounel Marins, responsável pelo processo 
eleitoral da Reitoria e consulta aos membros da Comissão Eleitoral Local, designada pela Portaria 
nº 0881, de 14 de março de 2016, para eleições de Reitor e Diretor-Geral do Câmpus Presidente 
Epitácio, ficou definido que a referida Comissão irá conduzir o processo de eleição para completar 
os membros faltantes do CONCAM-PEP. 2) PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE 
ENGENHARIA ELÉTRICA: Colocado em discussão os conselheiros explanaram e discutiram 
sobre a implementação do curso e suas implicações. A conselheira Mayara Gomes Cadette 
levantou os seguintes questionamentos: a) em relação aos recursos humanos do câmpus e a carga 
horária dos docentes se haverá condições de absorver o curso; b) no seu parecer o curso no período 
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integral é inadequado por não atender o público trabalhador. O ideal seria o curso ser ofertado no 
período noturno. O conselheiro Felix Hildinger questionou quanto o curso vai onerar o orçamento 
do câmpus e ratificou a posição da conselheira Mayara Gomes Cadette. O professor José 
Guilherme Magalini Santos Decanini, presidente do Núcleo Docente Estruturante do PPC de 
Engenharia Elétrica, convidado para participar da reunião, respondeu as indagações dos 
conselheiros: 1) Em relação aos recursos humanos, serão necessários mais dois docentes da área 
técnica, sendo um após o segundo ano e outro após o terceiro ano do início do curso, considerando 
a oferta anual do Curso Técnico em Eletrotécnica; 2) Com relação a mudança do período de oferta 
do curso de integral para noturno, o professor mostrou-se preocupado com a oferta neste formato 
pois o mesmo passaria a ter a duração de seis a sete anos, o que poderia implicar no aumento da 
evasão. Ainda, o presidente do CONCAM-PEP argumentou a falta de salas de aula no período 
noturno, tendo em vista os cursos que já estão em andamento e os programados para oferta futura. 
3) Com relação a aquisição de equipamentos, o professor relatou que grande parte dos 
equipamentos necessários para o curso já se encontra no câmpus, utilizados em outros cursos já 
ofertados e que seria apresentado futuramente uma relação dos equipamentos a serem adquiridos. 
Após o término das discussões, o senhor presidente colocou o PPC de Engenharia Elétrica em 
votação, tendo o seguinte resultado: APROVADO com 07 (sete) votos a favor (conselheiros: 
Eliane, Giovanna, Luiz Felipe, Djalma, Marcos, Bruno e Patrícia), 01 (um) voto contrário 
(conselheiro: Felipe Vicente) e 02 (duas) abstenções (conselheiros: Felix e Mayara). 3) 
PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO: Colocado em discussão, o conselheiro Felix 
Hildinger pontuou algumas incoerências encontradas no PPP, porém relatou que não fez a leitura 
até o final do mesmo. Diante dos fatos apresentados, os conselheiros resolveram que o PPP deverá 
retornar à Comissão que elaborou o documento para realizar uma revisão detalhada e correção, 
para uma nova apresentação a este conselho. III. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a 
tratar, o Presidente encerrou a reunião, e eu, Lúcia Maria Ferreira Lacerda, secretária do Conselho 
de Câmpus Presidente Epitácio, lavrei a presente Ata que, depois de aprovada, vai ser vistada e 
assinada por mim, pelo Presidente da reunião e pelos presentes. Presidente Epitácio, quatro de 
maio do ano de dois mil e dezesseis. ************************************************ 
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