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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE CÂMPUS
PRESIDENTE EPITACIO - CONCAM-PEP, REALIZADA AOS TRÊS DIAS
DO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE DOIS MIL E DEZOITO, NAS
DEPENDÊNCIAS DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA
E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO, CÂMPUS PRESIDENTE EPITACIO,
NO HORÁRIO DAS DEZESSETE HORAS E DEZ MINUTOS ÀS DEZOITO
HORAS E SETS***^k****************** ******************************

Aos três dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito, das dezessete horas e dez minutos

às dezoito horas e seis 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, Gladston Ferraz da Silva e Charles de Souza Silva. Representantes dos Técnicos-
Administrativos: Paulo Sérgio Garcia e Maria Cecília de Castro Pereira Representantes dos
Discentes: Nayara Fernanda Santos Delfmo 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: 1) Posse de Aluno
Egresso como Membro do CONCAM-PEP: A senhora Káthia Nogima, designada pela Portaria
n° PEP.0427/2018, de 20 de setembro de 2018, tomou posse como membro do CONCAM-PEP,
para o mandato em curso, referente ao período de 09/10/2017 a 09/10/2019, representando a
comunidade externa - Aluno Egresso. A conselheira ora empossada se apresentou aos demais
membros e recebeu as boas vindas de todos, como também o fizeram, os Conselheiro Gladston

Ferraz da Silva e Charles de Souza Silva. 2) Necessidades de professores para implantação do
Curso Técnico em Agrimensura: Os presentes foram devidamente contextualizados pela
Presidente do Conselho, sobre os fatos ocorridos anteriormente em audiência pública acerca do
tema. Com a palavra o Professor Evaldo Xavier Martins manifestou-se quanto a dúvida sobre a
necessidade de ampliação do quadro de professores para implantação do Curso Técnico em
Agrimensurajuntamente do Conselheiro e Pedagogo Paulo Sérgio Garcia, ambos relataram que
realizaram pesquisa em legislações pertinentes, e, até o presente momento, não foi encontrado
legislação específica quanto a exigência de formação específica em agrimensura para ministrar
disciplinas do referido curso. O professor Evaldo XavierMartins esclareceu que em consulta ao
CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia e de acordo com a Lei n° 13.639, de 26
de março de 2018, esse informou que deixa de ser o órgão responsável pelos profissionais de
formação técnica nesta área. Consultado sítio eletrônico do recém-criado Conselho Federal dos
Técnicos Industriais, o Conselho Federal dos Técnicos Agrícolas, no entanto, esses ainda não

apresentaram normas acerca do tema. Após ampla discussão, o professor Evaldo Xavier Martins
acrescentou que a área possui 06 (seis) docentes com formação em Engenharia Civil e 03(três)
docentes com formação em Arquitetura e Urbanismo. O Conselheiro Gladston Ferraz da Silva,
complementou que há a interdisciplinaridade e, de acordo com a disponibilidade e horários e
atribuições de aulas, existe a possibilidade de professores de outros cursos em ministrar aulas
neste. Por unanimidade o conselho concordou com o prosseguimento das atividades necessárias
à abertura do referido curso.3) Informes: A Presidente do Conselho relatou a participação de
Pedro Henrique Moltocaro Nunes e João Antônio Gama Polo no evento IV CONEPT - Congresso
de Educação Profissional e Tecnológica do IFSP, e ambos manifestaram impressões positivas
quanto ao evento e enfatizaram ser benéficas as experiências trocadas com alunos de outros
câmpus. Informou ainda que haverá nesta semana a realizaçãífde visita técnica dos cursos de
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