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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE CÂMPUS 
PRESIDENTE EPITÁCIO – CONCAM-PEP, REALIZADA AOS VINTE E 
QUATRO DIAS DO MÊS DE JUNHO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE, 
ATRAVÉS DE VIDEOCONFERÊNCIA, NO HORÁRIO DAS DEZESSEIS 
HORAS E CINCO MINUTOS ÀS DEZESSETE HORAS E SETE MINUTOS 
****************************************************************** 
Aos vinte e quatro dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte, das dezesseis horas e cinco 
minutos às dezessete horas e sete minutos, realizou-se a reunião ordinária do Conselho de Câmpus 
Presidente Epitácio – CONCAM-PEP, através de videoconferência, no endereço: 
https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/marcia-jani-cicero-do-nascimento, considerando a Nota 
da Reitoria do IFSP, de 14 de março de 2020, que suspendeu as aulas presenciais e indicou, 
preferencialmente, trabalho remoto (TR) aos servidores da reitoria e câmpus devido ao surto do 
COVID-19, e a Portaria IFSP nº 1.200, de 23/03/2020, que suspendeu o  calendário  acadêmico 
de   cursos   do   IFSP,   mantém   as demais  atividades  relacionadas  ao ensino, à  pesquisa  e  à  
extensão  e dá outras  providências. Sob a presidência da Diretora-geral, senhora Márcia Jani 
Cícero do Nascimento, a reunião contou com a presença dos Conselheiros do Conselho de 
Câmpus Presidente Epitácio, mandato de 09/10/2019 a 08/10/2021: Representantes dos Docentes: 
Leonardo Ataíde Carniato, Marcelo Roberto Zorzan, Gladston Ferraz da Silva; Representantes 
dos Técnicos-Administrativos: Filippo Gustavo Guinossi de Almeida, Laíse Alves Perin e 
Eduardo Fernando Nunes; Representantes dos Discentes: Roberto Silveira Lara Junior, Danilo 
Domingues Quirino e Lucca Prates de Oliveira Paes. Representante da Comunidade Externa – 
Aluno Egresso: Mônica Oliveira Primo de Lima. Participaram da presente reunião, convidados 
pela Diretora-geral do câmpus, o senhor Paulo Roberto Guelfi, Diretor Adjunto de Administração 
e o senhor José Guilherme Magalini Santos Decanini, Diretor Adjunto Educacional. I. 
ABERTURA: Constatado o quórum, a Presidente deu por aberto os trabalhos da presente reunião. 
A ata da reunião anterior foi aprovada por unanimidade. II. ORDEM DO DIA: 1) Minuta IN 
(Instrução Normativa) Atividades Não Presenciais: A senhora Márcia Jani Cícero do 
Nascimento, Diretora-geral do câmpus e o senhor José Guilherme Magalini Santos Decanini, 
Diretor Adjunto Educacional, explanaram sobre a Minuta da Instrução Normativa PRE/IFSP que 
“Estabelece orientações em relação aos procedimentos a serem adotados durante o período de 
interrupção das atividades didáticas presenciais para enfrentamento de emergência de saúde 
pública de importância internacional decorrente da pandemia de coronavírus COVID-19”. Através 
da COMPARECE - Comissão de Planejamento e Análise Estratégica no período de Calamidade e 
Excepcionalidade – os câmpus, com a participação de docentes e técnicos-administrativos, 
tiveram um tempo para contribuir na construção da referida Minuta. Destacou-se que o objetivo 
principal em relação às atividades não presenciais é definir, no câmpus Presidente Epitácio, quais 
atividades serão desenvolvidas e de que forma elas poderão acontecer. A Minuta encontra-se em 
discussão e até o dia de hoje (24/06/2020) a COMPARECE discutiu até o artigo 18 e a partir de 
amanhã querem finalizar este documento. A preocupação é que todos os alunos tenham acesso às 
atividades propostas. 2) Minuta - Docente Mediador: A senhora Márcia Jani Cícero do 
Nascimento, Diretora-geral do câmpus, explanou sobre o documento da Minuta - Docente 
Mediador, o qual “Estabelece, dado o contexto atual de suspensão do calendário letivo em virtude 
da prevenção ao COVID-19, as pré-condições necessárias à retomada de atividades curriculares 
e estabelece o sistema para acompanhamento dos estudantes durante o período de pandemia, com 
a instituição do Docente-Mediador, vinculado a cada turma dos cursos do IFSP, e a definição do 
fluxo de atividades e documentos associados ao trabalho didático durante o período excepcional 
de atividades diferenciadas em função da prevenção ao COVID-19.” Neste contexto, o Docente-
Mediador atuará junto a um grupo de no máximo 25 alunos, orientando os estudos, identificando 
necessidades educacionais específicas dos estudantes e promovendo discussões, científica e 
academicamente orientadas, a respeito da situação atual de excepcionalidade por que estamos 
passando. O senhor José Guilherme Magalini Santos Decanini, Diretor Adjunto Educacional, 
destacou que o câmpus poderá implementar esta ação – Docente Mediador – em caráter 
experimental, inclusive ficando a critério de cada Curso (Coordenador, membros do NDE, CEIC, 
Colegiado) decidirem sobre a aplicação ou não desta ferramenta no Curso, e em qual disciplina. 
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O conselheiro Gladston Ferraz da Silva colocou que considera uma função de grande valor para 
o sucesso dos trabalhos em Ead. Será um termômetro da eficiência do novo sistema de ensino a 
distância, que a grande maioria dos alunos nunca devem ter tido contato. 3) Proposta da 
COMPARECE (Comissão de Planejamento e Análise Estratégica no Período de Calamidade 
e Excepcionalidade) para criação de COMPARECE Local: Tanto a senhora Márcia Jani 
Cícero do Nascimento, Diretora-geral do câmpus, como o senhor José Guilherme Magalini Santos 
Decanini, Diretor Adjunto Educacional, tem o posicionamento de que as comissões já existentes 
no câmpus, como: Conselho de Câmpus, NDE – Núcleo Docente Estruturante, CEIC – Comissão 
para Elaboração e Implementação do Projeto Pedagógico do Curso, Colegiados dos Cursos, entre 
outras, já estão atuando de forma intensa e eficiente, não sendo necessário a criação de mais esta 
comissão – COMPARECE Local. Neste momento a ação seria em fortalecer ainda mais as 
comissões existentes, o que resultaria em maior celeridade e eficácia nas deliberações. 4) 
Atividades desenvolvidas nesse período de suspensão dos calendários acadêmicos: Estão 
sendo divulgadas semanalmente no site do câmpus, na aba “IFSP em Ação – Câmpus Presidente 
Epitácio”, as ações desenvolvidas no Câmpus Presidente Epitácio. O senhor Paulo Roberto Guelfi, 
Diretor Adjunto de Administração, informou aos Conselheiros que mesmo com a suspensão das 
atividades presenciais no câmpus, os servidores continuam desenvolvendo o trabalho remoto e 
têm-se utilizado também de reuniões por videoconferência. Entre as várias ações desenvolvidas, 
destacam-se: realização de pagamentos, auxílios, cotação eletrônica; aquisição de equipamentos 
para controle de acesso; melhoria no wi-fi; refeitório está concluído, precisando de últimas ações 
administrativas; desenvolvimento dos projetos: pintura do prédio, construção da rampa de 
acessibilidade entre os Blocos I e II, movimentação de Equipamentos das Salas de Laboratório, 
aquisição de livros. Além disso, a ideia é deixar o câmpus pronto para quando ocorrer o retorno 
às atividades presenciais. 5) Informes: A senhora Márcia Jani Cícero do Nascimento, Diretora-
geral do câmpus, informou sobre a possibilidade de ter que convocar uma reunião extraordinária 
do CONCAM-PEP, caso seja aprovada a Minuta IN (Instrução Normativa) Atividades Não 
Presenciais, para que os possam dar prosseguimento aos trabalhos no câmpus. O conselheiro 
Eduardo Fernando Nunes informou que o Programa de Auxílio Permanência está sendo executado 
normalmente. III. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a senhora 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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