
 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE CÂMPUS PRESIDENTE EPITÁCIO –
CONCAM-PEP, REALIZADA AOS TREZE DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE DOIS MIL E
VINTE E UM, ATRAVÉS DE VIDEOCONFERÊNCIA, NO HORÁRIO DAS DEZESSEIS HORAS E SETE
MINUTOS ÀS DEZESSEIS HORAS E QUARENTA E CINCO MINUTOS.
****************************************************************
Aos treze dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um, das dezesseis horas e sete minutos às dezesseis horas e quarenta e cinco

minutos, realizou-se a reunião extraordinária 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-geral, senhor Alexandre Ataide Carniato e com a presença dos eleitos

para composição do Conselho de Câmpus Presidente Epitácio, mandato de 13/10/2021 a 12/10/2023: Representantes dos Docentes:

Leonardo Ataide Carniato, Nathalie Zamariola, Paulo Roberto Rosa, Juliana Aparecida Matias Zechi, Márcia Jani Cícero do Nascimento; 

Representantes dos Técnicos-Administrativos: Daiane Oliveira Lima da Silva, Filippo Gustavo Guinossi de Almeida, Maria Cecília de

Castro Pereira, José Hélio Alves Junior, Maycon Cris Coser da Silva, Felipe Juliano Gomes Silva Domingues; Representantes dos

Discentes: Glória Sahara Maneti Goulart, Ana Lívia Lima Francisco, Luiz Paulino do Nascimento Junior, Evaldo Rogério Rodrigues

Guirao Junior, Julio César Cândido dos Santos e Mateus Antônio Guelfi. Participou da presente reunião, o convidado pelo Diretor-geral do

câmpus, o Senhor Bruno César Vani, Diretor Adjunto Educacional. I. ABERTURA: Constatado o quórum, o Presidente deu por aberto os

trabalhos da presente reunião. Agradeceu a presença de todos os conselheiros eleitos tanto os titulares como os suplentes para o mandato

2021/2023. II. ORDEM DO DIA: 1) Posse dos conselheiros para o mandato 2021/2023: Na ocasião o Presidente do Concam, senhor

Alexandre procedeu com a leitura da Portaria PEP IFSP nº 0348, de 5 de outubro de 2021, que designa para integrar o Conselho de Câmpus

Presidente Epitácio, os representantes docentes, técnicos-administrativos e discentes, para o biênio 2021-2023, mandato de 13 de outubro

de 2021 a 12 de outubro de 2023. Foram empossados como membros do Conselho de Câmpus de Presidente Epitácio, para o referido

mandato os conselheiros: Representantes dos Docentes: Leonardo Ataide Carniato (Titular), Nathalie Zamariola (Titular), Paulo Roberto

Rosa (Titular), Rosana Abbud Olivete (1º Suplente),  Juliana Aparecida Matias Zechi (2º Suplente), Márcia Jani Cícero do Nascimento (3º

Suplente).  Representantes dos Técnicos-Administrativos: Daiane Oliveira Lima da Silva (Titular), Filippo Gustavo Guinossi de Almeida

(Titular), Maria Cecília de Castro Pereira (Titular), José Hélio Alves Junior (1º Suplente), Maycon Cris Coser da Silva (2º Suplente), Felipe

Juliano Gomes Silva Domingues (3º Suplente). Representantes dos Discentes: Glória Sahara Maneti Goulart (Titular), Ana Lívia Lima

Francisco (Titular), Luiz Paulino do Nascimento Junior (Titular), Evaldo Rogério Rodrigues Guirao Junior (1º Suplente), Julio César

Cândido dos Santos (2º Suplente) e Mateus Antonio Guelfi (3º Suplente). O Presidente deu as boas-vindas a todos os conselheiros. 2)
Informações gerais sobre o Conselho de Câmpus: O senhor Alexandre, Presidente do Concam destacou aos novos conselheiros a

importância do Conselho de Câmpus que tem por finalidade analisar e regular as diretrizes de atuação do IFSP Câmpus Presidente Epitácio,

no âmbito educacional e administrativo, buscando o processo educativo de excelência.  Ressaltou que o Conselho de Câmpus – CONCAM,

é uma entidade máxima, um órgão consultivo e deliberativo que define questões estratégicas das atividades do câmpus, por isso, a

importância da presença de todos e as contribuições sempre valiosas levada em conta pela equipe de gestão. 3) Resolução Nº 001/2015 –
CONCAM-PEP: O Presidente do Concam, senhor Alexandre apresentou a Resolução nº 001/2015, que aprova o Regulamento do

Conselho de Câmpus Presidente Epitácio do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de São Paulo. Citou os pontos mais

relevantes da Resolução nº 001/2015 – CONCAM-PEP para que os membros tivessem o conhecimento e a noção do funcionamento.

Durante a leitura da resolução, o Presidente apresentou a composição do Conselho de Câmpus e explicou que, o diretor-geral do câmpus é o

membro nato e Presidente do Concam, e o membro do corpo discente que concluir o curso, desistir deste ou trancá-lo será afastado das

funções do CONCAM. O senhor Alexandre apresentou as condições para vacância e perda de mandato do Art. 9° da resolução, que diz que

perderá automaticamente o mandato qualquer membro do Concam que for nomeado para cargo em comissão, função gratificada (CDs, FGs

e FCCs), se for removido ou redistribuído, solicitar transferência para outra instituição de ensino, concluir, desistir ou trancar o curso, entre

outros. Enfatizou que os membros titulares não podem faltar, sem justificativa, a três reuniões, ordinárias ou extraordinárias, consecutivas,

ou a quatro, alternadas. Neste sentido, também pediu que os conselheiros titulares informem a ausência com antecedência, para que os

suplentes sejam convocados em tempo hábil. Outro ponto informado aos conselheiros é que as reuniões geralmente têm ocorrido nas

primeiras quartas-feiras do mês, a partir das 16h, por videoconferência. E considerando a volta das atividades 100% presenciais, as reuniões

ocorrerão presencialmente no câmpus. Os conselheiros foram informados sobre a ocorrência de 4 (quatro) reuniões ordinárias semestrais,

considerando o calendário acadêmico do câmpus e que as reuniões extraordinárias podem ser convocadas, se houver necessidade. O

Presidente do Concam apresentou a página on-line do Conselho de Câmpus de Presidente Epitácio, que pode ser acessada pelo site

institucional. No referido site, estão disponíveis os nomes dos membros, as atas de reuniões, documentos do Conselho de Câmpus, tais

como os editais para seleção de alunos egressos ou pais de alunos, portarias, regulamentos, resoluções e o calendário de reuniões. Na aba de

reuniões está agendada para a próxima reunião no dia 3/11, porém, é só previsão, podendo ser alterada a qualquer momento, de acordo em

comum com os conselheiros. Também informou que todos os conselheiros presentes nas reuniões, titulares e suplentes, poderão participar e



falar, têm direito a voz, porém somente os membros titulares, ou respectivo suplente em caso de ausência, possuem direito a voto. Ou seja,

quando os conselheiros do Concam tiverem que deliberar ou encaminhar algum procedimento, somente será contabilizado os votos dos

conselheiros titulares. O Presidente sugeriu para que o CONCAM-PEP seja representado na reunião por todos os membros, são só os

titulares como suplentes para trazerem pautas, discussões, opiniões, ponto de vista, pois, por meio disso que é construído uma educação de

qualidade. Informou que as atas estão sendo assinadas todas por via sistema acadêmico Suap, não têm mais atas físicas. A ata é elaborada

no Suap e o link compartilhado no grupo de WhatsApp, e salientou que será adicionado todos os conselheiros suplentes também no grupo e

a discussão poderá ser pautada e discutida por todos e as atas assinadas eletronicamente via Suap. Outro ponto informado aos conselheiros é

a verificação entre os pares, da indicação de algum nome para ser secretário do CONCAM nas reuniões, uma vez que nenhum membro do

Concam –PEP poderá ter essa atribuição. Em seguida, informou aos conselheiros a importância de designar três representantes externos

para o Conselho de Câmpus, sendo um representante do poder público municipal ou estadual, um representante da sociedade civil

organizada e um aluno egresso, ou pai de aluno, na impossibilidade de indicação de um aluno egresso, para que estes possam participar da

próxima reunião ordinária. 4) Representantes externos do Conselho de Câmpus: O senhor Alexandre abriu discussão sobre o processo

de escolha dos 3 (três) representantes da comunidade externa do Conselho de Câmpus. Um aluno egresso ou na ausência, um representante

dos pais de alunos, um representante da sociedade civil organizada aprovada pelos membros internos do Conselho de Câmpus e um

representante do poder público municipal ou estadual. Perguntou se os conselheiros teriam sugestões de nomes. Foram apontados vários

nomes e o presidente abriu enquete para deliberar se faz a votação de indicação agora ou aguarda mais uma semana, para novas indicações.

O resultado da enquete foi contabilizado do qual, cinco conselheiros optaram por aguardar por mais uma semana e quatro conselheiros

votaram por votar nesse momento. Desse modo, os conselheiros poderão fazer as indicações de nomes e as discussões podem ser feitas via

grupo do WhatsApp.  Em seguida, o Presidente informou que a escolha do representante do segmento de alunos egressos ou pai de aluno

ocorrerá por meio de um chamamento público, mediante publicação de edital, com preenchimento de formulário online pelos interessados,

seguido de sorteio on-line para preenchimento das vagas. Será disponibilizado uma vaga de titular e uma vaga de suplente. O mesmo

apresentou o edital e informou que é necessário definir quais os membros do Concam que tomarão a frente do trabalho para definir o

período das inscrições, criar o formulário e como será feito o sorteio. Os conselheiros Leonardo e Nathalie, se disponibilizaram, portanto,

eles ficaram encarregados de definir as datas das inscrições, criar o formulário, a divulgação e a publicação da notícia no site. O Presidente

disse que o prazo para indicação dos nomes no grupo do WhatsApp é até sexta-feira da semana que vem, para que na próxima reunião do

Concam possam fazer as deliberações. E na primeira reunião do mês de novembro, o CONCAM-PEP possa dar posse aos membros da

comunidade externa quanto da Sociedade Civil Organizada, Aluno Egresso ou pai de aluno e do Poder Público. O Presidente agradeceu

novamente a todos os conselheiros e conselheiras que dispuseram e por estarem colocando à disposição para esse conselho tão importante

que visa deliberar sobre assuntos tanto do âmbito educacional quanto do âmbito administrativo. III. ENCERRAMENTO: Nada mais

havendo a tratar, o Presidente do CONCAM encerrou a reunião e eu, Mitsuko Hatsumura, secretária ad hoc do Conselho de Câmpus

Presidente Epitácio, lavrei a presente Ata que, depois de aprovada, vai ser vistada e assinada digitalmente por mim, pelo Presidente e pelos

conselheiros presentes. ***************************************************************************
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