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ATA DA REUNIÃO ORDINARIA DO CONCAM – CONSELHO DE 
CÂMPUS PRESIDENTE EPITÁCIO, REALIZADA AOS TRÊS DIAS DO 
MÊS AGOSTO 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 QUINZE MINUTOS ÀS 
DEZENOVE HORAS E TRINTA E DOIS MINUTOS********************* 
Aos três dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezesseis, das dezessete horas e quinze 
minutos às dezenove horas e trinta e dois 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; Representante da Sociedade Civil Organizada: Djalma 
Weffort de Oliveira; Representante do Poder Público Municipal: Giovanna Catarina Guinossi de 
Almeida e Representante da comunidade externa – Aluno Egresso: Michael Keiji Pontes Takiguti. 
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) 
APRESENTAÇÃO DOS MEMBROS SUPLENTES DO CONCAM-PEP: Compareceram 
nesta reunião, para apresentação como membro suplente do CONCAM-PEP, como Representante 
do Segmento Docente: Verônica de Freitas, Willians França Leite e Lucas Henrique Pereira Silva 
e como Representante do Segmento Discente: Carlos Roberto Mascari. Neste momento, cada 
membro do CONCAM-PEP, tanto membro titular quanto suplente, fez uma breve apresentação 
de sua atividade e qual segmento representa. 2) REPRESENTANTE DA COMUNIDADE 
EXTERNA – ALUNO EGRESSO: O conselheiro Michael Keiji Pontes Takiguti comunicou que 
não poderá mais representar a comunidade externa como aluno egresso, pois prestou vestibular 
referente ao segundo semestre de 2016 e está matriculado na instituição como aluno do Curso 
Técnico em Eletrotécnica. Desta forma, a partir desta data, o senhor Michael Keiji Pontes Takiguti 
não compõe mais o corpo do CONCAM-PEP como representante da comunidade externa – aluno 
egresso. Ficou acordado que será lançado um novo Edital para inscrições para a candidatura 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. Logo após, o senhor presidente 
solicitou a inversão na pauta, para que o item de apresentação do Projeto Político Pedagógico 
fosse discutido na sequência, tendo a concordância de todos. 3) PROJETO POLÍTICO 
PEDADÓGICO: O servidor Paulo Sergio Garcia, Pedagogo e Presidente da Comissão Local do 
PPP, convidado para trazer informações sobre o Projeto, fez a explanação e ao final ressaltou que 
como o documento se trata de um planejamento que busca mostrar a identidade do que a 
instituição se propõe a trabalhar, propõe a constituição de uma Comissão Permanente de 
Acompanhamento do PPP, com releitura e atualização anual do  documento, sugerindo a data 
anual de fevereiro para esta ação. O documento inicialmente apresentado foi disponibilizado no 
site do câmpus para consulta pública e apontamentos de sugestões. Encerrado este período, o 
documento foi encaminhado a este Conselho. Após ampla discussão dos conselheiros o 
documento foi colocado em votação. Para a votação houve a sugestão de três opções: a) 
Devolução do documento para a Comissão do PPP; b) Aprovação do documento e Formação de 
uma Comissão Permanente para revisão do PPP e c) Aprovação do documento com ressalvas, para 
reformulação pela Comissão do PPP, utilizando como data base dezembro/2015 e revisão anual a 
partir de fevereiro/2017. O presidente passou então a votação, explicando que haveria dois 
momentos de votação: 1º (primeiro): votar entre devolução ou aprovação (com ressalvas ou não); 
2º (segundo): caso aprovado, votar entre Aprovação do documento e Formação de uma Comissão 
Permanente para revisão do PPP ou Aprovação do documento com ressalvas, para reformulação 
pela Comissão do PPP, utilizando como data base dezembro/2015 e revisão anual a partir de 
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fevereiro/2017. Primeira Votação: 1) Devolução do documento para a Comissão do PPP ou 2) 
Aprovação (com ressalvas ou não). Neste momento votaram no item 1 os conselheiros Djalma 
Weffort de Oliveira, Eliane Chuba Machado Rolniche e Felix Hildinger - (03 votos); votaram no 

item 2 os conselheiros Bruno Teremussi Neto, Giovanna Catarina Guinossi de Almeida, Luiz 
Felipe Amorim Macedo e Mayara Gomes Cadette - (04 votos) e se abstiveram da votação os 
conselheiros Marcos do Nascimento e Patrícia da Silva Nunes - (02 votos). Antes de continuar o 
processo de votação, ausentaram-se da reunião, por motivo de outros compromissos junto à 
Instituição, os conselheiros Bruno Teremussi Neto e Marcos do Nascimento. Segunda Votação: 
A) Aprovação do documento e Formação de uma Comissão Permanente para revisão do PPP ou 
B) Aprovação do documento com ressalvas, para reformulação pela Comissão do PPP, utilizando 
como data base dezembro/2015 e revisão anual a partir de fevereiro/2017. Votaram no item A os 
conselheiros Mayara Gomes Cadette e Patrícia da Silva Nunes - (02 votos); votaram no item B 
os conselheiros Djalma Weffort de Oliveira, Eliane Chuba Machado Rolniche, Giovanna Catarina 
Guinossi de Almeida e Luiz Felipe Amorim Macedo - (04 votos) e se absteve da votação o 
conselheiro Felix Hildinger - (01 voto). Desta forma, o PPP foi Aprovado com ressalvas, para 
reformulação pela Comissão do PPP, utilizando como data base dezembro/2015 e revisão anual a 
partir de fevereiro/2017. O Presidente deverá encaminhar o documento para a Comissão do PPP 
para providências. 4) APRESENTAÇÃO DO ORÇAMENTO DO CÂMPUS PEP - 2017: O 
Presidente informou que este assunto será tratado na próxima reunião, pois a Comissão de 
Orçamento do Forplan (Fórum de Planejamento e Administração) ainda não realizou os ajustes 
da matriz CONIF (Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal) para a LOA/2017 (Lei 
Orçamentária Anual). 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, três de agosto do ano de 
dois mil e dezesseis. ************************************************************* 
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