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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE CÂMPUS 
PRESIDENTE EPITÁCIO – CONCAM-PEP, REALIZADA AOS SETE DIAS 
DO MÊS DE JULHO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE, ATRAVÉS DE 
VIDEOCONFERÊNCIA, NO HORÁRIO DAS DEZ HORAS E ONZE 
MINUTOS ÀS ONZE HORAS E NOVE MINUTOS ********************** 
Aos sete dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte, das dez horas e onze minutos às onze 
horas e nove 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 e 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 Sociedade Civil 
Organizada: Oswaldo Garcia; Representante do Poder Público Municipal: Izabel Cristina Barbosa 
de Souza. 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) Retomada do Calendário Letivo 2020: A senhora 
Márcia Jani Cícero do Nascimento, Diretora-geral do câmpus informou aos Conselheiros que a 
reorganização dos Calendários do ano letivo de 2020 do câmpus Presidente Epitácio, sendo: 
Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio, Cursos Técnicos Concomitantes-Subsequentes, 
Cursos Superiores e Curso de Formação Inicial e Continuada de Qualificação Profissional 
Integrado ao Ensino Fundamental II na modalidade de Jovens e Adultos (PROEJA-FIC), 
ocorreram observando-se a Portaria nº 2337, de 26 de junho de 2020, que estabelece diretrizes 
para que os câmpus do IFSP, em sua autonomia, e de acordo com os protocolos estabelecidos pelo 
Estado e por seus respectivos municípios, analisando a situação da sua região, possam decidir pela 
melhor forma de reorganização das atividades acadêmicas para seu câmpus, para reposição do 
calendário dos cursos de Graduação e da Educação Básica, afetados em decorrência das ações 
tomadas para o enfrentamento da emergência de saúde pública, de importância internacional, 
decorrente da pandemia do coronavírus COVID-19. Destacou também a ampla participação dos 
servidores na construção deste documento, especialmente através das comissões existentes no 
câmpus, como: NDE – Núcleo Docente Estruturante, CEIC – Comissão para Elaboração e 
Implementaão do Projeto Pedagógico do Curso, Colegiados dos Cursos, entre outras. Na 
reorganização dos Calendários optou-se em realizar atividades não presenciais, mediadas ou não 
por dispositivos digitais, possibilitando assim a continuidade das atividades educacionais. Por 
atividades pedagógicas não presenciais entende-se o conjunto de atividades realizadas com ou 
sem mediação tecnológica a fim de garantir atendimento acadêmico durante o período de 
restrições, para realização de atividades escolares quando não for possível a presença física de 
estudantes na unidade educacional. A diretora-geral destacou ainda a MEDIDA PROVISÓRIA Nº 
934, de 1º de abril de 2020, que estabelece normas excepcionais sobre o ano letivo da educação 
básica e do ensino superior, dispensando às instituições de ensino, quanto a obrigatoriedade de 
observância ao mínimo de dias de efetivo trabalho escolar/acadêmico, desde que cumprida a carga 
horária mínima anual estabelecida nos referidos dispositivos, em conformidade com o Projeto 
Pedagógico de Curso (PPC), observadas as normas a serem editadas pelos respectivos sistemas 
de ensino. Em seguida o senhor José Guilherme Magalini Santos Decanini, Diretor Adjunto 
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Educacional, apresentou detalhadamente o Calendário Reorganizado. Logo após, discorreu sobre 
as atividades a serem desenvolvidas, considerando que cada curso tem uma característica 
específica. De acordo com a Portaria nº 2337, de 26 de junho de 2020, o Trabalho Discente Efetivo 
(TDE) é o conjunto de atividades práticas supervisionadas, integrantes dos componentes 
curriculares ofertados, incluindo as atividades realizadas fora da sala de aula, pelos discentes, 
desde que programadas, planejadas, supervisionadas e avaliadas pelo docente do componente 
curricular. Obrigatoriamente deve estar relacionado à ementa e aos conteúdos programáticos 
descritos nos Planos de Ensino do PPC. São consideradas atividades de TDE para os cursos do 
Instituto Federal de São Paulo, aquelas que contemplem simultaneamente pelo menos dois tópicos 
a seguir: I. Leitura e produção de textos científicos e trabalhos acadêmicos; II. Produção de 
materiais/experimentos; III. Intervenção prática na realidade; IV. Cursos, palestras, lives e ou 
Webinar de instituição(ções) na área do curso; V. Consultas a bibliotecas virtuais e centros de 
documentação virtuais; VI. Visitas à(s) instituição(geies) educacional(ais) e cultural(ais) por  
meios virtuais; VII. Elaboração de sequências didáticas; VIII. Atividades centradas na autonomia 
de aprendizagem e pela mediação de recursos didáticos organizados em diferentes suportes; IX. 
Outras atividades, desde que relacionadas à natureza do conhecimento do(s) componente(s) 
curricular(es) ao(s) qual(ais) se vincula(m). As atividades não presenciais, no câmpus Presidente 
Epitácio, serão desenvolvidas através das plataformas digitais, como por exemplo, Moodle, SUAP, 
Webconferência da RNP, etc. O senhor José Guilherme ressaltou que na retomada das atividades 
será necessário ocorrer uma revisão dos conteúdos já ministrados e que a oferta deverá ser 
progressiva, respeitando a ambientação dos alunos com as ferramentas. A senhora Diretora-geral 
relembrou que tudo isso está sendo amplamente discutido com os Coordenadores e professores, 
através de reuniões com as comissões pertinentes. O conselheiro Roberto Silveira Lara Junior 
questionou sobre a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, prevista no Calendário no período 
de 21 a 24 de outubro de 2020, que seria mais interessante se fosse substituída por aulas, uma vez 
que em decorrência de toda esta situação que estamos vivendo, ele julga que haverá pouca adesão 
dos alunos. O senhor José Guilherme explicou que estamos cumprindo a 
regulamentação/orientação do MEC. A senhora Márcia Jani salientou que é um evento muito 
importante e há necessidade em despertar nos alunos o interesse na participação dessas atividades. 
O conselheiro Marcelo Roberto Zorzan solicitou informações a respeito do § 2º, Artigo 12, da 
Portaria nº 2337, de 26 de junho de 2020, que diz: “0 câmpus que optar pela aplicação das 
atividades não presenciais, em substituição às atividades presenciais, deve planejá-las 
considerando os períodos de férias do corpo discente, docente, e técnico administrativo 
colaborador no(s)componente(s) curricular(es).” Tanto a Diretora-geral como o Diretor Adjunto 
Educacional explicaram que a maioria dos Calendários apresentados pelos câmpus constam 
alteração das férias. O conselheiro Marcelo Roberto Zorzan ainda perguntou se há necessidade 
em colocar os dias letivos aos sábados, o Diretor Adjunto Educacional explicou que houve 
orientação da Reitoria para se ter atenção para não sobrecarregar os servidores e alunos. Neste 
sentido, exemplificou que alguns DAEs compartilharam suas propostas de calendários e que os 
compartilhados, continham de 80 a 95 “dias” por semestre. Salientou que o calendário proposto 
para o câmpus possui em torno de 85 “dias” por semestre, valor este que imagina ser equilibrado 
visando às reposições e não sobrecarga (aumento de até 20% da carga horária – para a reposição). 
Por fim, informou-se que “dias” são utilizados como referência, visto que a necessidade é de 
cumprimento da carga horária das disciplinas (não havendo mais necessidade do cumprimento 
dos 200 dias letivos anuais). O conselheiro Danilo Domingues Quirino apresentou sua dúvida em 
relação aos sábados letivos para os Cursos Técnicos Concomitantes/Subsequentes, no caso de as 
aulas voltarem a ser presenciais, se os sábados continuarão remotos? O senhor José Guilherme 
afirmou que sim. O conselheiro Leonardo Ataíde Carniato ressaltou que tirar a Semana Nacional 
de Ciência e Tecnologia e colocar como dias letivos não alteraria o Calendário. Perguntou ainda 
sobre ações inclusivas para os alunos que não possuem equipamentos e acesso à internet. A 
senhora Diretora-geral comentou que o IFSP publicou chamada pública com o com o objetivo de 
atrair interessados em doar desktops, notebooks e tablets a serem distribuídos e utilizados por 
estudantes da Instituição, a fim de possibilitar a realização de aulas a distância. O edital foi 
pensado como forma de contribuir com a viabilização de novas formas de transmitir os 
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conhecimentos para os alunos. Com a impossibilidade da realização de aulas presenciais devido 
à pandemia, a modalidade a distância (EAD) surge como alternativa para que as atividades de 
ensino aconteçam. Porém, devido às condições socioeconômicas, nem todos os alunos possuem 
equipamentos que garantam a participação nas aulas. A ideia é que as doações auxiliem para que 
essas aulas se tornem uma realidade. A senhora Márcia Jani informou ainda que o Ministério da 
Educação (MEC) anunciou medidas de acesso à internet para que estudantes de universidades e 
institutos federais possam acompanhar aulas a distância. O ministério firmou uma parceria com a 
Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP) para oferecer internet gratuita para estudantes de 
famílias com renda per capita de até um e meio salário mínimo. O Câmpus Presidente Epitácio 
está enviando Ofício para empresas da região solicitando apoio na doação de equipamentos. Neste 
momento, às onze horas, a conselheira Mônica Oliveira Primo de Lima, necessitou se retirar da 
videoconferência, em virtude de trabalho. Após ampla discussão o Calendário Reorganizado: 
Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio, Cursos Técnicos Concomitantes-Subsequentes, 
Cursos Superiores e Curso de Formação Inicial e Continuada de Qualificação Profissional 
Integrado ao Ensino Fundamental II na modalidade de Jovens e Adultos (PROEJA-FIC), foi 
colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade. 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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