
 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE CÂMPUS PRESIDENTE EPITÁCIO – CONCAM-
PEP, REALIZADA AOS SEIS DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E UM,
ATRAVÉS DE VIDEOCONFERÊNCIA, NO HORÁRIO DAS DEZESSEIS HORAS E OITO MINUTOS ÀS
DEZESSETE HORAS E OITO MINUTOS. 
Aos seis dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um, das dezesseis horas e oito minutos às dezessete horas e oito minutos,

realizou-se a reunião ordinária do Conselho de Câmpus Presidente Epitácio – CONCAM-PEP, através de videoconferência, no endereço:

https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/alexandre-ataide-carniato. Também foi transmitido pelo Canal do You Tube do câmpus:

https://youtu.be/oJ5QSt1ELb4. Sob a presidência do Diretor Adjunto Educacional, senhor Bruno César Vani, designado para presidir a

reunião ordinária do CONCAM-PEP do dia 06 de outubro de 2021 e com a presença dos Conselheiros do Conselho de Câmpus Presidente

Epitácio, mandato de 09/10/2019 a 08/10/2021: Representantes dos Docentes: Gladston Ferraz da Silva, Leonardo Ataide Carniato e

Marcelo Roberto Zorzan; Representantes dos Técnicos-Administrativos: Daiane Oliveira Lima da Silva, Filippo Gustavo Guinossi de

Almeida e Maria Cecília de Castro Pereira. Representantes dos Discentes: Evaldo Rogério Rodrigues Guirao Junior e Roberto Silveira Lara

Júnior. Representante da Comunidade Externa – Aluno Egresso: Mônica Oliveira Primo de Lima. Participou da presente reunião, o Diretor

Adjunto de Administração (DAA), o Senhor Randal Franklin Siqueira Campos. I. ABERTURA: Constatado o quórum, foi aberto os

trabalhos da presente reunião. A ata da reunião anterior foi aprovada por unanimidade.  O Diretor Adjunto Educacional (DAE), senhor

Bruno informou que o diretor-geral, senhor Alexandre Ataide Carniato está a caminho para a cidade de São Carlos com a previsão de

chegada por volta das 16h30. II. ORDEM DO DIA: 1) Ausências não justificadas: O Diretor Educacional do câmpus, senhor Bruno

informou que o conselheiro do segmento discente, Pedro Henrique Moltocaro Nunes teve 4 ausências alternadas durante o ano, sem

justificativas. Conforme o capítulo III, que trata da vacância e perda do mandato, informa no Art. 9°, inciso IV, da Resolução n.° 001/2015

- CONCAM-PEP, de 22 de dezembro de 2015, que perderá automaticamente o mandato, qualquer membro do CONCAM que faltar sem

justificativas a 3 (três) reuniões, ordinária ou extraordinária, consecutivas, ou a 4 (quatro), alternadas. Com isso, o conselheiro do segmento

discente Pedro Henrique incorreu nessa situação e teve o seu desligamento no Conselho de Câmpus, mandato 2019/2021. 2) PDI: O senhor

Bruno informou que o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) está em fase de reformulação. O mesmo destacou que foi enviado um

ofício para todas as áreas, para todos os docentes do câmpus para receberem as propostas de potenciais novos cursos que poderiam a vir ser

implantados no Câmpus Presidente Epitácio. Todas as áreas puderam se manifestar com ideias para que a Comissão Local do PDI pudesse

analisar e verificar a viabilidade de novos cursos. A comissão recebeu as propostas, estão sendo analisadas e verificadas quais os impactos

de cada proposta, tanto em termos de atividades docentes, infraestrutura, mão de obra, etc. Ressaltou que, existe uma planilha de impacto

que a Reitoria disponibiliza e os dados das propostas estão sendo registradas nessa planilha para análise de viabilidade. Destacou também,

que não houve nenhuma proposta para o Curso Proeja, modalidade de Educação de Jovens e Adultos. E de acordo com os balizadores do

Instituto, precisa ofertar 10% das vagas para o curso dessa modalidade.  Ressaltou que foi feita uma nova abertura para a proposta junto

com a comunidade interna, e foi enviado um novo ofício pela Comissão Local do PDI para ouvir as eventuais propostas de implantação de

curso Proeja.  Os professores, os núcleos, as áreas e os grupos manifestará novamente para indicar a possibilidade de oferta do curso dessa

modalidade. A ideia é ouvir novas propostas, uma vez que a oferta desse curso tem baixa adesão da comunidade. Explicou que, a

comunidade interna apresentará as propostas de novos cursos, depois serão analisadas pela Comissão Local do PDI. As propostas recebidas

estão sendo analisadas pela comissão e aguardando as novas propostas de eventuais cursos Proeja, e em seguida, será analisado

considerando a planilha de impacto. Após as discussões com a comunidade interna serão feitas também as audiências com a comunidade

externa da qual indicará os cursos que serão ofertados no câmpus. 3) Reordenação do IFSP: O senhor Bruno César Vani, Diretor Adjunto

Educacional do câmpus informou sobre a nota da Reitoria que comunica a proposta do Ministério da Educação e Cultura (MEC)

apresentado para os Institutos Federais sobre o reordenamento da Rede Federal. No Estado de São Paulo, essa proposta abrange a criação

de 2 (duas) novas reitorias. A Reitoria de São Paulo abriu espaço para que os câmpus do IFSP se manifestassem. Informou que no Câmpus

Presidente Epitácio foi feita uma pesquisa com a comunidade interna, tanto com alunos quanto servidores acerca da proposta de

reordenamento dos IFs. No site institucional, na aba do PEP News, da 7ª edição, foi publicada o resultado dessa pesquisa. Destacou que, ao

todo 129 pessoas participaram respondendo o questionário. Dentre os respondentes, 24% foram os professores, 15,5% servidores técnico-

administrativos e 60,5% do segmento discentes. Na manifestação de opinião sobre o reordenamento considerando todos os segmentos,

34,1% responderam favorável, 16,3% favorável, mas com ressalvas, 31% desfavorável e 18,6% preferiram não opinar. Os resultados por

segmentos também foram apresentados no boletim. No segmento de professores, foi observado que 58,1% manifestaram a opinião de

forma desfavorável e 40% dos técnicos-administrativos manifestaram favoravelmente. Na opinião dos alunos, 38,5% manifestaram de

forma favorável. Os respondentes também puderam adicionar comentários sobre a proposta, os quais foram recebidos pela direção do

câmpus e encaminhados para o gabinete da reitoria. 4) Retomada Presencial: O diretor educacional informou que no dia 21 de setembro, o

IFSP publicou a Portaria n. º 5.227, de 21 de setembro de 2021, a qual orienta sobre o retorno às atividades acadêmicas presenciais.

Ressaltou que o câmpus PEP, vem realizando diversas atividades de planejamento e preparação visando atender o Protocolo de

Biossegurança do IFSP e demais normativas vigentes. A Portaria n. º 5.227, de 21/09/2021 dá autonomia aos câmpus para se organizarem



para o retorno. Para isso, são necessários seguir o protocolo de biossegurança e também respeitar alguns critérios relacionados a evolução

da pandemia. Entre vários critérios, destaca o critério relacionado a índice de vacinação, a capacidade de atendimento da rede hospitalar

local, taxa de contágio e também o número de novos casos de COVID-19, além da organização de como serão as atividades acadêmicas

presenciais. Disse que, de acordo com a portaria, o retorno se dará em etapas com base em critérios pré-estabelecidos. A direção do câmpus

PEP emitirá um comunicado em seu site oficial quando os critérios para mudança de etapa forem atingidos. Informou que foi aplicado um

questionário para manifestação de opiniões dos servidores e estagiários acerca do retorno às atividades de forma híbrida/presencial.

Ressaltou que os participantes também puderam manifestar-se por meio de comentários de texto, os quais serão apresentados às

coordenadorias do câmpus para suporte ao planejamento de atividades de forma híbrida/presencial em momento oportuno. Os resultados

dessa pesquisa também foram divulgados no boletim do PEP NEWS, conforme no link abaixo:

https://pep.ifsp.edu.br/index.php/component/content/article?id=2162 . O diretor adjunto educacional do câmpus, senhor Bruno ressaltou

que alguns alunos têm preferência do retorno ainda no segundo semestre de 2021, como por exemplo, os alunos do Curso de Licenciatura

em Pedagogia que têm a demanda do estágio obrigatório. Comentou que no caso do estágio, precisaria ocorrer de forma presencial, pois as

escolas do município estão com a volta ás aulas 100% presencial. Essa é a demanda que o curso de Licenciatura em Pedagogia apresentou

para o diretor-geral do câmpus sobre a possibilidade de retorno ainda neste segundo semestre, para que esses alunos cumprissem o estágio e

não prejudicassem as atividades do curso. Considerando todo esse cenário, baseando-se nos resultados das pesquisas e também nas

demandas que foram apresentados e considerando também, os critérios da Portaria n.º 5.227, de 21/09/2021, o diretor educacional informou

que o diretor-geral do câmpus, após a avaliação das informações, deliberou sobre a possibilidade de retorno parcial das atividades

acadêmicas. E assim, considerando todos esses aspectos, o IFSP Câmpus Presidente Epitácio começou a partir do dia primeiro de outubro,

o início da vigência da Etapa 2, ou seja, o retorno parcial das atividades acadêmicas. De acordo com a portaria, caberá aos núcleos de cada

curso, seja o curso superior, o Núcleo Docente Estruturante (NDE), Colegiados ou a Educação Básica com o Estudo e Implantação dos

Cursos Básicos (CEIC), que discutirá com os alunos e com os servidores docentes e técnico-administrativos. O mesmo disse que em cada

curso poderão ser realizadas as atividades, por exemplo, atividades de ensino em laboratórios, aulas práticas, monitorias, projeto, pesquisa,

orientação, enfim, há um rol de atividades exemplificadas na portaria que poderão ser realizadas de forma presencial nessa etapa. Tudo isso

está sendo discutido pelos núcleos de cada curso e no câmpus PEP, por isso, foi criado uma planilha de agendamento. Informou que os

servidores envolvidos com a organização registrarão na planilha compartilhada as atividades presenciais considerando os aspectos de

protocolo de biossegurança. Há um limite, seja manhã, tarde ou noite, um número de agendamentos. Conforme o protocolo de

biossegurança do instituto orienta que sejam tomadas medidas para que essas atividades ocorram com ocupação parcial do câmpus e

também seguindo as orientações do distanciamento social, como uso de máscaras, álcool em gel, entre outros. Disse que a ideia dessa

planilha, é que todos os envolvidos, sejam servidores que vão participar dessas atividades, ou dos setores de apoio relacionados (CAE, CTI,

BIB, técnicos de laboratórios, direção), que todos façam o planejamento com antecedência para seguir os protocolos de segurança. O

mesmo explicou que as instalações prediais do câmpus estão recebendo de forma recorrente as adequações necessárias, como a instalação

de dispensadores de álcool em gel, as sinalizações, etc. Destacou que existe a portaria dos alunos e também existe a portaria específica para

os servidores, a Portaria n° 4937/IFSP, de 1 de setembro de 2021. Informou que em relação aos servidores o comparecimento ao câmpus

está vinculado as convocações quando houver alguma atividade presencial com os alunos e no âmbito administrativo, os setores

continuarão seguindo o disposto na Portaria n° 4937/IFSP. Se houver demanda por atividade presencial, esses servidores serão convocados,

enquanto isso, continuarão no trabalho de forma remota. Disse que essa medida reduzirá a circulação de pessoas no câmpus e

consequentemente, haverá a redução do risco de transmissão do COVID-19.  O senhor Bruno perguntou aos conselheiros se alguém

gostaria de fazer alguma pergunta ou se tem alguma dúvida.  O conselheiro Gladston perguntou se em relação a programação das

atividades com alunos seria somente solicitar com a coordenação da área do curso. O diretor educacional respondeu que todos os

coordenadores, presidentes de NDEs e CEICs estão levando para discussão com os alunos, professores, servidores de cada área. Disse que

quando houver alguma atividade agendado em sala de aula ou laboratório, pré-definido o dia e o horário, o professor poderá vir

presencialmente ao câmpus. Com esse agendamento, os setores de apoio farão a organização, o planejamento e o ajuste no que for

necessário para atender a demanda. O diretor educacional, senhor Bruno destacou que surgiram algumas demandas, como por exemplo, de

monitoria.  Disse da dificuldade de alguns alunos em determinadas disciplinas, embora haja a monitoria virtual, há alguns casos em que os

alunos manifestaram a necessidade de uma monitoria presencial. A conselheira Daiane sugeriu acrescentar na planilha de agendamento a

inserção de quantitativa de alunos. Disse mesmo que, a princípio a demanda esteja baixa com pouco agendamento, mas gradativamente

poderá haver o aumento de demandas. O senhor Bruno aprovou a sugestão e passará adiante, acrescentando também a data na planilha de

agendamento.  Ele lembrou de uma sugestão parecida relacionada a capacidade das salas. As salas de aulas, laboratórios, os ambientes

físicos do câmpus serão adequados seguindo as recomendações de distanciamento. Todos os ambientes receberão a respectiva sinalização

com a capacidade de pessoas e essas informações serão importantes para que todos possam planejar na escolha das salas, já que algumas

terão a sua capacidade reduzida. O diretor educacional respondeu uma pergunta vinda pelo canal do You Tube, se a volta às aulas seria

somente quem tomou a segunda dose completa. Ele ressaltou que um dos critérios estabelecido na portaria para a retomada da atividade

presencial no câmpus leva em consideração a possibilidade de os alunos terem o esquema vacinal completo. O conselheiro Leonardo

perguntou em relação ao levantamento de quantidade de alunos por sala para adequação das atividades. O senhor Bruno informou que o

protocolo de biossegurança orienta um distanciamento de 1 metro entre os alunos nas salas. Disse que a maioria das salas existente no

câmpus consegue obedecer esse distanciamento, só com o afastamento das carteiras. Os cartazes de sinalização estão sendo colados nas

salas de aulas e laboratórios e será indicado também a capacidade de cada sala. Esse levantamento foi realizado e as informações colocados

na planilha e quando os professores agendarem alguma atividade presencial, poderão escolher o ambiente das salas que mais atenda a

quantidade de alunos. A conselheira Maria Cecília perguntou o que o IFSP enquanto instituição, poderia fazer quando o aluno ou servidor

recusa a ser vacinado. O diretor educacional, senhor Bruno destacou que no IFSP há um parecer jurídico que orienta a não exigência que a

pessoa esteja vacinada, ou seja, não pode obrigar a pessoa se vacinar. Por enquanto, não poderá exigir o passaporte da vacina, essas são as

orientações atuais. O senhor Bruno informou que o diretor-geral se encontra na reunião e passou a palavra ao senhor Alexandre. O diretor-



geral do câmpus, o senhor Alexandre justificou a sua ausência na reunião CONCAM-PEP devido a viagem à São Carlos, em virtude da

participação nas reuniões do Colégio dos Dirigentes (COLDIR) e Reunião de Diretores (REDIR). O diretor-geral disse para o senhor Bruno

que poderia dar continuidade a reunião e ficou à disposição para qualquer dúvida. 5) Obras: O diretor educacional convidou o senhor

Randal, Diretor Adjunto de Administração (DAA), para explanar essa pauta. O senhor Randal informou que o câmpus está passando por

uma reforma para adequação de espaços, melhorias de pintura, etc. Comentou que o prazo da empresa está encerrando com atraso, que

houve alguns contratempos com a construtora que não conseguiu cumprir o prazo. A expectativa de entrega das obras, segundo ele, está

prevista no máximo 15 (quinze) dias. Informou também, a previsão de licitação sobre a construção de 02 (dois) blocos de salas, no total de

06 (seis) salas de aulas. Será construído ao lado da sala do setor administrativo. O mesmo disse que a previsão da licitação será no dia 22 de

outubro, com a finalização entre os meados de novembro e o início das obras previsto para dezembro de 2021 ou janeiro de 2022.

Comentou também sobre a reforma da cobertura na guarita e foram instaladas as estruturas metálicas. 6) Informes: Os conselheiros do

CONCAM foram informados pelo diretor educacional, senhor Bruno, os nomes dos novos conselheiros eleitos para o mandato 2021/2023.

 O resultado final do processo seletivo dos novos membros nos segmentos docentes, discentes e técnico-administrativos do Conselho de

Câmpus 2021/2023 foi divulgado dia 28/09/2021. O mesmo agradeceu a Comissão Eleitoral Local do câmpus que conduziu os processos

eleitorais dos membros do CONCAM e também aos servidores e alunos que se colocaram à disposição e foram eleitos para participar no

CONCAM, período 2021/2023. a) Agradecimentos e despedidas dos conselheiros: O senhor Bruno agradeceu os conselheiros que

participaram do mandato 2019/2021 e a próxima reunião serão convocados os novos conselheiros. Sendo esta a última reunião dos

conselheiros referente ao mandato 2019/2021, o senhor Alexandre Ataide Carniato, Presidente do CONCAM-PEP, agradeceu a

participação, a colaboração e o bom trabalho dos conselheiros, ressaltando o importante papel que o Conselho de Câmpus ocupa dentro da

instituição onde as decisões são pautadas pelo coletivo, da gestão da representatividade democrática pensando sempre no melhor para o

Instituto Federal de São Paulo - Câmpus Presidente Epitácio. Agradeceu os dois diretores, Bruno e o Randal por terem presidido a reunião

ordinária do Conselho de Câmpus. Disse que o objetivo sempre foi de fornecer uma educação pública e gratuita de qualidade pensando no

bem-estar dos servidores e principalmente dos alunos. Agradeceu a participação de todos e desejou boa sorte. III. ENCERRAMENTO:
Nada mais havendo a tratar, o Presidente do CONCAM 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 digitalmente por mim, pelo Presidente

designado e pelos conselheiros presentes. 
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