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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONCAM – CONSELHO DE 
CÂMPUS PRESIDENTE EPITÁCIO, REALIZADA AOS DOIS DIAS DO 
MÊS AGOSTO DO ANO DE DOIS MIL E DEZESSETE, NAS 
DEPENDÊNCIAS DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA 
E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO, CÂMPUS PRESIDENTE EPITÁCIO, 
NO HORÁRIO DAS DEZESSETE HORAS E VINTE E UM MINUTOS ÀS 
DEZOITO HORAS E QUARENTA E SETE MINUTOS ****************** 
Aos dois dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete, das dezessete horas e vinte e um 

minutos às dezoito horas e quarenta e sete minutos, realizou-se reunião ordinária do CONCAM 

– Conselho de Câmpus Presidente Epitácio, sob a presidência do Diretor-Geral, em exercício, 

senhor Felix Hildinger e dos conselheiros: Representantes dos Docentes: Willians França Leite. 

Representantes dos Técnicos-Administrativos: Eliane Chuba Machado Rolniche, Luiz Américo 

Corrêa e Paulo Sérgio Garcia. Representantes dos Discentes: Luiz Felipe Amorim Macedo e 

Carlos Roberto Mascari. Representante da Sociedade Civil Organizada: Djalma Weffort de 

Oliveira. Representante do Poder Público Municipal: Izabel Cristina Barbosa de Souza e 

Representante da Comunidade Externa – Aluno Egresso: Saulo Vinicius Martins Souza. Também 

participaram da reunião os servidores José Guilherme Magalini Santos Decanini, Diretor Adjunto 

Educacional e Fernando Barros Rodrigues, Coordenador do Curso Bacharelado em Engenharia 

Elétrica. I. ABERTURA: Constatado o quórum, o Presidente deu por aberto os trabalhos da 

presente reunião. A ata da reunião anterior foi aprovada por unanimidade.  II. ORDEM DO DIA: 

1) Desligamento de Membro do Conselho de Câmpus: O Presidente informou aos 

Conselheiros o desligamento do servidor Lucas Henrique Pereira Silva, representante dos 

docentes, a partir de 25/07/2017, em virtude de afastamento para a qualificação. 2) Instrução 
Normativa do regulamento de alimentação do Câmpus Presidente Epitácio: O servidor 

Eduardo Fernando Nunes, fiscal suplente do contrato de alimentação, foi convidado para fazer a 

explanação da Instrução Normativa. O servidor expôs a instrução e tirou dúvidas dos 

conselheiros. O conselheiro Paulo Sérgio Garcia falou da necessidade de se fazer a revisão do 

texto, para algumas correções e formatações. Os conselheiros ainda indicaram que em relação a 

“suspensão”, parágrafo 3º do Artigo 10, acrescentar que as sanções valerão por um período de 

um ano letivo, e que após este período a progressão das sanções será reiniciada. Após ampla 

discussão a Instrução Normativa foi colocada em votação, sendo aprovada por unanimidade. 3) 
Código Eleitoral - Conselho de Câmpus (CONCAM) - 2017: O professor Herlon Xavier Silva, 

presidente da Comissão Eleitoral Local, em atendimento ao convite para participar da reunião, 

compareceu a mesma a fim de esclarecer as dúvidas e questionamentos dos conselheiros em 

relação ao Código Eleitoral – Conselho de Câmpus – 2017. Foram feitas algumas observações 

para ajuste e correção do referido código: a) No preâmbulo: correção do dia em que irá ocorrer a 

eleição, sendo 30 de agosto e não como constou. b) Item IV do Artigo 9º: Especificar “Cargo de 

Direção” e não como constou “cargo em comissão|”, para que não haja interpretação equivocada. 

c) No Artigo 45: A relação atualizada, até o dia 23 de agosto de 2017, de servidores e alunos para 

uso no dia da votação e não como constou. d) Cronograma Eleitoral: Correção na hora de 

encerramento da inscrição, no dia 09/08/2017. Neste dia o horário para inscrição será das 09h às 

17h, para que seja obedecido o horário de Publicação das candidaturas, que será no dia 

09/08/2017, às 18h. Após ampla discussão o Código Eleitoral – Conselho de Câmpus 2017 foi 

colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade. 4) Alteração para o próximo mandato 
do Conselho de Câmpus: O conselheiro Willians França Leite sugeriu que para o próximo 

mandato seja acrescentado o período de três meses, uma vez que a posse ocorrerá no início do 

mês de outubro/2017, ficando o mandato para o período de outubro/2017 a dezembro/2019, a 



Página 2 

Ata de Reunião – 02 de agosto de 2017 

fim de que os próximos membros encerrem os trabalhos juntamente com o final do ano letivo e 

o próximo mandato inicie os trabalhos no início do ano letivo. O senhor Felix Hildinger, 

presidente do CONCAM, sugeriu que os próximos conselheiros façam esta revisão no 

Regulamento do Conselho de Câmpus. 5) Projeto Pedagógico do Curso Técnico de 
Eletrotécnica: O professor Tiago Veronese Ortunho, Coordenador do Curso Técnico em 

Eletrotécnica, foi convidado para esclarecer os pontos que sofreram alterações no PPC Técnico 

em Eletrotécnica, expondo o seguinte: a) A oferta do curso passa de semestral para anual e o 

número de vagas ofertadas de 80 anual, sendo 40 vagas por semestre, para: 50 vagas anual. b) 

Matriz curricular: Práticas em instalações elétricas – 02 professores e não como constava. c) Em 

virtude do curso passar para anual, ocorrerá redução de aulas e consequentemente redução na 

quantidade prevista de professores. A conselheira Eliane Chuba Machado Rolniche questionou 

sobre a grade curricular onde consta, nas disciplinas de Teoria/Prática, dois professores por 

disciplina, para ministrarem as aulas. A conselheira ressaltou sobre a diminuição na quantidade 

de alunos nos últimos semestres dos cursos e se há a necessidade em manter dois professores na 

turma. Foi informado que há uma orientação da Reitoria em atribuir aulas para dois professores 

nas disciplinas de Teoria/Prática. O servidor José Guilherme Magalini Santos Decanini, Diretor 

Adjunto Educacional informou que o câmpus irá constituir uma comissão para estudo sobre a 

quantidade de professor em disciplinas que apresentam na grade curricular a indicação de dois 

professores por turma, tendo em vista o número de alunos em sala de aula. Após ampla discussão 

o Projeto Pedagógico do Curso Técnico em Eletrotécnica foi colocado em votação, sendo 

aprovado por unanimidade. III. INFORMES: O conselheiro Djalma Weffort de Oliveira 

informou sobre o Conselho Municipal de Meio Ambiente e que o IFSP Câmpus Presidente 

Epitácio estará sendo convidado para participar com um dos servidores como membro do referido 

conselho. O conselheiro ressaltou a importância da participação do câmpus no Conselho 

Municipal de Meio Ambiente pela relevância dos temas que serão apresentados. IV. 
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o senhor 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 e pelos 

presentes. Presidente Epitácio, dois de agosto do ano de dois mil e dezessete. ************** 
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