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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE CÂMPUS
PRESIDENTE EPITÁCIO - CONCAM-PEP, REALIZADA AOS DOIS DO
MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE DOIS MIL E DEZENOVE, 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
DEZESSETE HORAS E TRINTA E CINCO MINUTOS ******************

Aos dois dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove, das dezessete horas e quinze
minutos às dezessete horas e trinta 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 Gladston Ferraz da Silva.
Representantes dos Técnicos-Administrativos: Maria Cecília de Castro Pereira, Paulo Sérgio
Garcia e Maycon Cris Coser da Silva. Representantes dos Discentes: Vinícius Cherobin Cabral.
Representante do Poder Público Municipal: Izabel Cristina Barbosa de Souza. Representante da
Comunidade Externa -Aluno Egresso: Káthia Nogima. 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) Código Eleitoral - Vagas Remanescentes para o
Conselho de Câmpus (CONCAM) - 2019: A senhora Diretora-Geral apresentou o Código
Eleitoral - Vagas Remanescentes para o Conselho de Câmpus - mandato 2019/2021, para eleição
das vagas remanescentes do segmento técnico-administrativo junto ao Conselho de Câmpus de
Presidente Epitácio do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, mandato
2019/2021, período de 09 de outubro de 2019 a 08 de outubro de 2021, o qual foi aprovado ad
referendum, considerando o Artigo 25 da Resolução n° 001/2015 - CONCAM-PEP, de 22 de
dezembro de 2015. A senhora Diretora-Geral explicou que, em virtude do Segmento Técnico-
Achninistrativo ter sido constituído somente por três servidores, sendo que estes ocuparão a vaga
de membrosTitulares junto ao Conselho de Câmpus Presidente Epitácio, houve a necessidade da
Comissão Eleitoral Local que está conduzindo o processo de eleição dos membros do CONCAM-
PEP - mandato 2019/2021, dar prosseguimento aos trabalhos, para eleição das vagas
remanescentes do segmento técnico-administrativo. A eleição, hora em questão, serão para 03
(três) cargos eletivos de SUPLENTES, envolvidos neste processo, para o preenchimento das
vagas remanescentes do segmento Técnico-administrativo, eleitos por seus pares. Após a
explanação sobre o assunto, os Conselheiros concordaram, por unanimidade, com a aprovação ad
referendum do Código Eleitoral - Vagas Remanescentes para o Conselho de Câmpus - mandato
2019/2021, para eleição das vagas remanescentes do segmento técnico-administrativo junto ao
Conselho de Câmpus de Presidente Epitácio, mandato 2019/2021, período de 09 de outubro de
2019 a 08 de outubro de 2021. b) Agradecimentos e despedidas dos Conselheiros: Os
conselheiros Alexandre Ataíde Carniato, Gladston Ferraz da Silva, Káthia Nogima e Marcos do
Nascimento, bem como a presente do Conselho, senhora Márcia Jani Cícero do Nascimento,
aproveitaram a oportunidade para agradecer a todos o apoio, compreensão, espírito de
companheirismo dos conselheiros, ressaltando o importante papel que o Conselho de Câmpus
ocupa dentro da instituição, sempre visando um ensino de qualidade. III. 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.
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