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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE CÂMPUS
PRESIDENTE EPITÁCIO - CONCAM-PEP, REALIZADA AO PRIMEIRO
DIA DO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE DOIS MIL E DEZOITO, NAS
DEPENDÊNCIAS DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA
E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO, CÂMPUS PRESIDENTE EPITÁCIO,
NO HORÁRIO DAS DEZESSETE HORAS E DOZE MINUTOS ÀS
DEZOITO HORAS E VINTE E CINCO MINUTOS **********************

Ao primeiro dia do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito, das dezessete horas e doze
minutos às dezoito horas e vinte e cinco minutos, realizou-se a reunião ordinária do Conselho de
Câmpus Presidente Epitácio - CONCAM-PEP, sob a presidência da Diretora-geral, senhora
Márcia Jani Cícero do Nascimento e com a presença dos conselheiros: Representantes dos
Docentes: Marcos do Nascimento, Alexandre Ataíde Carniato e Willians França Leite.
Representantes dos Técnicos-Administrativos: Maria Cecília de Castro Pereira, Paulo Sérgio
Garcia e Eliane Chuba Machado Rolniche. Representantes dos Discentes: Nayara Fernanda
Santos Delfino de Sousa. Pedro Henrique Moltocaro Nunes e João Antônio Gama Polo.
Representante do Poder Público Municipal: Izabel Cristina Barbosa de Souza. Representante da
Sociedade Civil Organizada: Oswaldo Garcia. I. ABERTURA: Constatado o quorum, a
Presidente deu por aberto os trabalhos da presente reunião. A ata da reunião anterior foi aprovada
por unanimidade. II. ORDEM DO DIA: A) AGRADECIMENTO: A Presidente agradeceu
ao senhor Felix Hildinger, presente na reunião, e ressaltou o excelente trabalho que ele
desenvolveu durante o tempo em que esteve na Direção geral do Câmpus Presidente Epitácio,
em substituição a mesma em virtude de licença saúde e licença maternidade. B) INFORMES: A
presidente do CONCAM, senhora Márcia Jani Cícero do Nascimento, fez os seguintes informes
aos conselheiros: 1) Empréstimo de sala para cursos da Prefeitura Municipal - O Câmpus
Presidente Epitácio cedeu a Sala 2 do Bloco II, de segunda a sexta-feira, no horário das 08 às 12
horas e das 13 às 17 horas, para a realização dos cursos: Atendimento e Recepcionista, cursos
estes contemplados pela Prefeitura Municipal de Presidente Epitácio através do Governo
Estadual por meio da Secretaria Estadual de Emprego e Relações do Trabalho, tendo no
município a Coordenação da senhora Dulce Mara, Secretária da Assistente Social. O público a
ser atendido nas turmas é formado por pessoas de ambos os sexos, com idade mínima de 16
(dezesseis) anos e desempregados, que por meio do curso terão a oportunidade de se qualificar e
ingressar no mercado de trabalho. 2) Lâmpadas de LED - Ocorreu a substituição das lâmpadas
do Bloco II por lâmpadas de LED. O LED (Light Emitter Diode ou Diodo Emissor de Luz) é um
dispositivo eletrônico que transforma energia elétrica em luz. Essa transformação é diferente da
realizada nas lâmpadas convencionais (incandescentes e fluorescentes), que utilizam filamentos
metálicos e descargas de gases. A economia de energia elétrica contribuirá para a sustentabilidade
ambiental e acarretará redução de custos considerando o futuro do câmpus. 3) Projeto de
Eficiência Energética - Chegaram ao câmpus as placas fotovoltaicas e o material do Projeto de
Eficiência Energética e a instalação está dentro do previsto. 4) Sala 05 do Bloco II - Esta sala
passou a ser sala de aula de uso dos cursos do câmpus e laboratório do Curso de Edificações. 5)
Aquisição de 42 computadores - Foram adquiridos pelo câmpus 42 computadores da marca Dell,
modelo Optiplex 7050M e Monitor P2317H, com 16 GB de memória RAM, SSD 256GB M.2,
7a geração do Processador Intel Core. Os mesmos irão substituir os computadores dos
laboratórios 14 e 20 e a previsão é que esta ação seja feita durante o mês de agosto de 2018. 6)
II Semana de Educação - Em virtude da paralisação ocorrida nos dias 28, 29 e 30 de maio de
2018, em decorrência da greve nacional dos caminhoneiros, a II Semana de Educação foi
transferida para os dias 06, 07 e 08 de agosto de 2018 e tem como tema "Educação, diversidade
e adversidade". 7) Curso PROEJA-FIC - O câmpus está oferecendo a partir do segundo semestre
de 2018, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação e Esportes do município de
Presidente Epitácio, por meio da Escola Municipal de Educação de Jovens e Adultos (EMEJA)
Professor Gérson Constante de Oliveira, 40 (quarenta) vagas para o Curso de Formação Inicial e
Continuada em Operador de Computador Integrado ao Ensino Fundamental II. Uma vez por
semana (segunda-feira) o estudante terá aulas nas dependências do câmpus (formação
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