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Ata de Reunião – 17 de fevereiro de 2021 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE CÂMPUS 

PRESIDENTE EPITÁCIO – CONCAM-PEP, REALIZADA AOS 

DEZESSETE DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE DOIS MIL E 

VINTE E UM, ATRAVÉS DE VIDEOCONFERÊNCIA, NO HORÁRIO DAS 

DEZESSEIS HORAS E SEIS MINUTOS ÀS DEZESSEIS HORAS E 

QUARENTA MINUTOS. 

****************************************************************** 
Aos dezessetes dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um, das dezesseis horas e 

seis minutos às dezesseis horas e quarenta 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, pre-

ferencialmente, trabalho remoto (TR) aos servidores da reitoria e câmpus devido ao surto do CO-

VID-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. Foi transmitido também através do  link no YouTube: 

https://youtu.be/KreW5wUhThs. Sob a presidência da Diretora-geral, senhora Márcia Jani Cícero 

do Nascimento, a reunião contou com a presença dos Conselheiros do Conselho de Câmpus Pre-

sidente 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 Técni-

cos-Administrativos: Filippo Gustavo Guinossi de Almeida, Eduardo Fernando Nunes e Daiane 

Oliveira Lima da Silva. Representantes dos Discentes: Roberto Silveira Lima Lara Junior, Lucca 

Prates de Oliveira Paes e Pedro Henrique Moltocaro Nunes. Representante do Poder Público Mu-

nicipal: Izabel Cristina Barbosa de Souza. Representante da Sociedade Civil Organizada: Djalma 

Weffort de Oliveira. Representante da Comunidade Externa – Aluno Egresso: Mônica Oliveira 

Primo de Lima. Participaram da presente reunião, convidados pela Diretora-geral do câmpus, o 

senhor José Guilherme Magalini Santos Decanini, Diretor Adjunto Educacional, e o professor 

Alexandre Ataíde Carniato. I. ABERTURA: Constatado o quórum, a Presidente deu por aberto 

os trabalhos da presente reunião. A ata da reunião anterior foi aprovada por unanimidade. A pre-

sidente deu as boas-vindas aos conselheiros e aos convidados. II. ORDEM DO DIA: 1) Repre-

sentante da Sociedade Civil Organizada: A senhora Márcia Jani Cícero do Nascimento, Dire-

tora-geral do câmpus, juntamente com os demais conselheiros deram as boas-vindas ao conse-

lheiro representante da Sociedade Civil Organizada junto ao Conselho de Câmpus de Presidente 

Epitácio. A Diretora-geral procedeu a posse do Senhor Djalma Weffort de Oliveira, designado 

pela Portaria nº PEP.0029-2021, de 01 de fevereiro de 2021. O Representante da Sociedade Civil 

Organizada, Senhor Djalma, é representante da Associação em Defesa do rio Paraná, Afluentes e 

Mata Ciliar (APOENA), do Município de Presidente Epitácio. O conselheiro empossado se apre-

sentou aos demais membros e disse da importância de conhecer as atividades de ensino da insti-

tuição. 2) Calendários Acadêmicos-2021 – Câmpus PEP: Estava presente na reunião, o senhor 

José Guilherme Magalini Santos Decanini, Diretor Adjunto Educacional, que apresentou detalha-

damente as ações desenvolvidas com os calendários. Informou que em dezembro do ano passado, 

iniciou-se a elaboração dos calendários de 2021. A elaboração foi discutida pela comunidade do 

câmpus, pelos coordenadores dos cursos, e posteriormente, compartilhado com todos os servido-

res do câmpus para a contribuição do documento. Depois, com a prévia dos calendários dos dias 

letivos foi encaminhada novamente para os docentes e técnicos administrativos e ficou aberta para 

as sugestões por uma semana.  Retomou a discussão dos calendários dos dias letivos com os co-

ordenadores e após a análise, foram aprovados. O mesmo informou que foi solicitado que os se-

tores incluíssem as datas de atividades referente ao setor ou a coordenação. Após a inclusão, foi 

encaminhado novamente para todos os servidores do câmpus para sugestões e retornou sem as 

mudanças e consequentemente, a finalização dos calendários. Foi encaminhado para inclusão na 

pauta da reunião do CONCAM, para aprovação ou não dos calendários pelos conselheiros. O Sr. 

José Guilherme fez um breve resumo e destacou que, em 2020 em caráter excepcional, decorrente 
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das medidas para enfrentamento da situação de emergência de saúde pública provocado pela pan-

demia do coronavírus COVID-19, o MEC estabeleceu normas dispensando às instituições de en-

sino, quanto a obrigatoriedade de observância ao mínimo de dias de efetivo trabalho escolar/aca-

dêmico, desde que cumprida a carga horária mínima anual estabelecida nos referidos dispositivos, 

em conformidade com o Projeto Pedagógico de Curso (PPC). O Calendário de 2020 continua 

vigente e será concluído na semana que vem. Houve atraso em relação ao período da normalidade 

devido a suspensão das atividades ocorrido a partir de março do ano passado. Em 2021, a obriga-

toriedade é de cumprimento de 200 dias letivos no ano. E no cumprimento de 100 dias letivos 

semestral será utilizado os dias de sábados. O início do 1º semestre de 2021 ocorrerá no dia 

22/03/2021 e o início do 2º semestre será no dia 18/08/2021. Outro ponto informado corresponde 

que o calendário de 2021 cumprirá os 200 dias letivos no próprio ano e também a adequação do 

período da normalidade. Neste momento, a senhora Marcia Jani reforçou que não há qualquer 

previsão de data de retorno que só deve ocorrer por liberação de autoridades de saúde nacionais, 

estaduais e municipais e decisão institucional do IFSP. E conforme na nota da Reitoria, as ativi-

dades continuam de forma remota em todo os câmpus do Instituto Federal de São Paulo. A mesma 

informou que, no Câmpus Presidente Epitácio há uma comissão constituída para discutir as me-

didas sanitárias, as questões de segurança e situações que o câmpus precisa atender em relação a 

possibilidade do retorno presencial. E uma comissão na reitoria elaborando o protocolo de bios-

segurança para as atividades presenciais. O conselheiro Sr. Djalma perguntou se o início do 2º 

semestre há inclusão de aulas aos sábados. O diretor adjunto educacional, Sr. José Guilherme 

Magalini Santos Decanini explicou que os sábados foram incluídas para cumprimento de 200 dias 

letivos conforme estabelecido na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB). O 

mesmo ratificou as informações da senhora Márcia Jani e destacou que a comissão da reitoria está 

preparando o protocolo biossanitária para que o câmpus cumpra com o retorno que provavelmente 

será de forma híbrida e progressiva. O protocolo é uma orientação geral e deve ser estabelecido 

previamente para o planejamento adequado para quando for possível o retorno seguro. E no pró-

prio câmpus existe uma comissão de acompanhamento das deliberações da reitoria e de órgãos 

competentes para planejamento do retorno das aulas de forma híbrida/presencial, que serão ob-

servados os cuidados que deverão ser tomados de maneira preventiva, elaborar protocolos locais 

complementares considerando a especificidade do câmpus. Após os esclarecimentos, foi colocada 

em votação e decidiram por unanimidade, pela aprovação dos Calendários Escolares do ano letivo 

de 2021 do IFSP Câmpus Presidente Epitácio. 3) Datas de reuniões do Conselho de Câmpus: 

A senhora Márcia Jani Cícero do Nascimento, Diretora-geral do câmpus informou que de acordo 

com a Resolução nº 001/2015, de 22 de dezembro de 2015, Cap. IV, Art. 11, §9º, há necessidade 

de definir os dias e horários das reuniões do Concam. Considerando que o início do ano letivo de 

2021, inicia-se no dia 22/03/2021, foi sugerido as seguintes datas: 07/04, 05/05, 02/06 e 07/07 

para o 1º semestre. E no 2º semestre as seguintes datas são: 01/09, 06/10, 03/11 e 01/12. Perguntou 

aos conselheiros presentes se haviam alguma objeção nas datas, não havendo nenhuma manifes-

tação. Sendo assim, as datas sugeridas foram colocadas em votação e deliberou-se pela aprovação 

por unanimidade. Também estava presente na reunião o professor Alexandre Ataíde Carniato, 

convidado pela senhora Márcia Jani para participar da reunião e compartilhou das datas sugeridas 

uma vez que, ele será o próximo diretor do câmpus PEP. O Prof. Alexandre dirigiu algumas pala-

vras aos membros, agradeceu o apoio e a participação ativa de todos. 4) Informes: o diretor ad-

junto educacional informou que o encerramento do ano letivo de 2020 ocorrerá na próxima se-

mana, no dia 19/02/2021. As férias referente ao período de janeiro ocorrerá no dia 22/02 a 

19/03/2021. O conselheiro Djalma utilizou o espaço e divulgou a Associação em Defesa do rio 

Paraná, Afluentes e Mata Ciliar (APOENA), da participação da campanha nacional Bosques da 

Memória. Essa campanha tem a ação de restauração florestal que visa a homenagear as vítimas 

da Covid-19 e em agradecimento aos profissionais da saúde com o plantio de, pelo menos, 200 

mil árvores em todo o país. Cada muda plantada vai receber uma placa com a identificação da 

espécie e com o nome da pessoa que teve a morte causada pelo coronavírus. Segundo o Sr. Djalma, 

a campanha tem início em consonância com o marco da Década da Restauração de Ecossistemas 

2021-2030 das Nações Unidas e coordenada em conjunto com as redes de organizações de defesa 

do meio ambiente: a Rede de ONGs da Mata Atlântica (RMA), a Reserva da Biosfera da Mata 
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Atlântica (RBMA) e o Pacto pela Restauração da Mata Atlântica, e tem o apoio de várias entidades 

parceiras como a Associação em Defesa do rio Paraná, Afluentes e Mata Ciliar (APOENA) e a 

Associação Mico-Leão-Dourado (AMLD). A Apoena, foi criada em 1988 e é apontada como uma 

antiga e atuante organização da sociedade civil na região do Pontal do Paranapanema com o de-

senvolvimento de vários projetos de conservação e recuperação ambiental. A Apoena tem a con-

cessão da área de Reserva Legal de um conjunto de quatro assentamentos do Instituto Nacional 

de Colonização e Reforma Agrária (Incra) na região, a qual tem sua restauração promovida por 

meio de diversos projetos. O conselheiro estendeu o convite as pessoas e instituições do IFSP de 

todos os câmpus interessados em participar da campanha, e caso tenham interesse em homenagear 

uma das vítimas ou queiram iniciar um bosque, entrar em contato com a Apoena. Segundo Djalma, 

a campanha do Bosque da Memória é uma forma de trazer um pouco de conforto às famílias das 

vítimas e transformar o momento de luto e tristeza num momento de esperança, representado pelo 

plantio das arvores. A diretora-geral parabenizou a importância da iniciativa da Apoena para ame-

nizar a dor dessas famílias e solicitou ao conselheiro mais informes para divulgação e comparti-

lhar com os outros câmpus e pessoas dessa iniciativa desenvolvida pela Apoena. III. ENCER-

RAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a senhora Presidente encerrou a reunião e eu, Mitsuko 

Hatsumura, 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. 

***************************************************************************** 

Márcia Jani Cícero do Nascimento – Presidente 

Mitsuko Hatsumura – Secretária 

Daiane Oliveira Lima da Silva 

Djalma Weffort de Oliveira 

Eduardo Fernando Nunes 

Filippo Gustavo Guinossi de Almeida 

Gladston Ferraz da Silva 

Izabel Cristina Barbosa de Souza 

Leonardo Ataíde Carniato 

Lucca Prates de Oliveira Paes 

Marcelo Roberto Zorzan 

Mônica Oliveira Primo de Lima 

Pedro Henrique Moltocaro Nunes 

Roberto Silveira Lima Lara Junior 
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