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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE CÂMPUS
PRESIDENTE EPITACIO - CONCAM-PEP, REALIZADA AOS SEIS DIAS
DO MÊS DE JUNHO 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 CINCO MINUTOS ÀS
DEZESSETE HORAS E CINQÜENTA MINUTOS **********************
Aos seis dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito, das dezessete horas e cinco minutos

às dezessete horas e cinqüenta minutos, realizou-se a reunião ordinária do Conselho de Câmpus

Presidente Epitácio - CONCAM-PEP, sob a presidência do Diretor-Geral, em exercício, senhor

Felix Hildinger 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. Representante da Comunidade Externa - Aluno Egresso: Saulo Vinícius

Martins Souza. I. ABERTURA: Constatado o quorum, o Presidente deu por aberto os trabalhos

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

DIA: A) INFORMES: O presidente do CONCAM, senhor Felix Hildinger informou aos
conselheiros: 1) Evento: Conexão Inovação 2018 - Ocorreu no Câmpus Presidente Epitácio no
dia de hoje (06/06/2018) o evento Conexão Inovação 2018 que recebeu empresas públicas e

privadas, associações, cooperativas, entidades e outras instituições do arranjo produtivo da região,

além da comunidade do Instituto Federal de São Paulo, de modo a demonstrar o potencial do
IFSP Câmpus Presidente Epitácio, a fim de incentivar ações como convênios e/ou parcerias.

Participou do evento os senhores Adalton Masalu Ozaki e Wilson Andrade Matos, servidores da

Reitoria. 2) Evento: 2o PEP-CHAMPIONSHIP - Ocorreu também no dia de hoje (06/06/2018) a

abertura do 2oPEP-CHAMPIONSHIP, no Ginásio do câmpus, às 10h30. O Campeonato ocorrerá

nos dias 06 e 08/06/2018 e é uma ação do componente curricular de Educação Física e tem o

objetivo de promover o desporto educacional, como uma oportunidade de vivenciar atividades

ludo esportivas, principalmente de cunho coletivo, com intuito de propiciar a integração,
desenvolver o espírito de equipe e sentimento de pertencimento a um grupo. Os times são mistos,

e foram formados por alunos de cursos diferentes, para que todos tivessem a oportunidade de
compor uma equipe com os demais colegas do câmpus, sem precisar carregar o rótulo de "curso

contra curso". A proposta é integrar a comunidade discente que rotineiramente já dividem o

mesmo espaço físico, e agora poderão juntar suas equipes na quadra do PEP/IFSP. 3) Aparelhos

de Condicionadores de Ar - Os dez aparelhos de Condicionadores de Ar adquiridos pelo câmpus

serão instalados nas Salas de Aula n° 02, 03, 04 e 05 do Bloco II do câmpus no período das férias
escolares de julho. 4) Computadores - Estão sendo adquiridas 42 máquinas de última geração

para substituir os computadores existentes em 02 laboratórios. 5) Projeto de Eficiência Energética

Foi assinado o convênio com a empresa Energisa e a Usina Fotovoltáica deverá ter sua
instalação iniciada no mês de julho. 6) Materiais elétricos e da Coordenadoria de Extensão -

Está encerrando o certame com valor total de R$65.000,00 para compra de equipamentos para

os laboratórios de elétrica e cursos da Coordenadoria de Extensão. B) ALTERAÇÃO DOS
CALENDÁRIOS ESCOLARES 2018: Em virtude da suspensão dos expedientes acadêmico e
administrativo no âmbito da Reitoria e dos câmpus do IFSP, nos dias 28, 29 e 30 de maio de 2018,

em virtude da mobilização nacional, que afetou o abastecimento de combustível e provocou
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