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ATA DE REUNIÃOATA DE REUNIÃO

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE CÂMPUS PRESIDENTE
EPITÁCIO – CONCAM-PEP, REALIZADA AOS CINCO DIAS DO MÊS DE MAIO DO
ANO DE DOIS MIL E VINTE E UM, ATRAVÉS DE VIDEOCONFERÊNCIA, NO
HORÁRIO DAS DEZESSEIS HORAS E TRÊS MINUTOS ÀS DEZESSEIS HORAS E
QUARENTA E SETE MINUTOS.

Objetivo: ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE CÂMPUS PRESIDENTE EPITÁCIO

 

Aos cincos dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um, das dezesseis horas e três 
minutos às dezesseis horas e quarenta 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/alexandre-ataide-carniato, 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,  mantém   as  a vidades  relacionadas  ao ensino, à  pesquisa  e  à  extensão  e dá
outras  providências. Também foi transmi do pelo Canal do You Tube do
câmpus: https://youtu.be/Kb0ILD54ZuE. Sob a presidência do Diretor-geral, senhor Alexandre
Ataide Carniato, 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 Ataide Carniato, Marcelo Roberto Zorzan e Bianchi Agos ni Gobbo; Representantes
dos Técnicos-Administra vos: Filippo Gustavo Guinossi de Almeida, Eduardo Fernando Nunes e
Daiane Oliveira Lima da Silva. Representantes dos Discentes: Pedro Henrique Moltocaro Nunes e
Evaldo Rogério Rodrigues Guirao Junior. Representante do Poder Público Municipal : Izabel
Cris na Barbosa de Souza. Representante da Sociedade Civil Organizada: Djalma Weffort de
Oliveira. Par ciparam da presente reunião, convidados pelo Diretor-geral do câmpus, o senhor
Bruno César Vani, Diretor Adjunto Educacional. I. ABERTURAI. ABERTURA: Constatado o quórum, o
Presidente deu por aberto os trabalhos da presente reunião. A ata da reunião anterior foi
aprovada por unanimidade. O presidente deu as boas-vindas e pronunciou que hoje é a primeira
reunião que está presidindo como Presidente do CONCAM. Agradeceu pela presença e
disponibilidade de todos. II. II. ORDEM DO DIAORDEM DO DIA: 1) Membros do CONCAM-PEP - O aluno Evaldo: 1) Membros do CONCAM-PEP - O aluno Evaldo
Rogério Rodrigues Guirao Junior passa a ser TITULAR no CONCAM-PEP, representante doRogério Rodrigues Guirao Junior passa a ser TITULAR no CONCAM-PEP, representante do
Segmento Discente: Segmento Discente: O senhor Alexandre Ataide Carniato, Diretor-Geral do câmpus informou que
em virtude da conclusão do curso pelo aluno Lucca Prates de Oliveira Paes, representante do
Segmento Discente junto ao CONCAM-PEP, o aluno Evaldo Rogério Rodrigues Guirao Junior
passa a ser TITULAR no CONCAM-PEP, representante do Segmento Discente. O presidente deu as
boas-vindas ao conselheiro Evaldo e o mesmo se apresentou agradecendo a oportunidade,
expondo a alegria em fazer parte deste Conselho. 2) Definição da aprovação das atas das2) Definição da aprovação das atas das
reuniões do Concam: reuniões do Concam: O diretor-geral, senhor Alexandre informou que antes da pandemia todas
as atas eram sicas e assinadas pelos membros do CONCAM, mas desde o surgimento da Covid-
19 deixaram de ser assinadas devido à situação das a vidades serem por trabalho remoto e não
havia a possibilidade de colher as assinaturas. Agora o Sistema Unificado de Administração
Pública (SUAP) adicionou uma nova funcionalidade que permite a pessoas externas ao IFSP
assinarem documentos eletrônicos gerados na ins tuição. São necessários alguns dados para o
cadastro no sistema como: nome, CPF, documento oficial digitalizado com foto frente e
verso, selfie com o documento oficial e e-mail. Ele sugeriu que a par r de hoje, todas as atas do
CONCAM sejam confeccionadas diretamente no SUAP e assinadas de forma 100% digital pelos
conselheiros presentes. Do ponto de vista, é a melhor solução, pois não fica atado a assinatura
em papel físico, não gera impressão de papel, consequentemente, preserva o meio ambiente. Na



sequência, abriu-se para perguntas, dúvidas ou sugestões. O professor Bianchi que está
subs tuindo o conselheiro Gladston perguntou se haveria algum risco em fazer de maneira
eletrônica nos documentos do CONCAM. O diretor-geral ressaltou que não, uma vez que todos
os documentos, o cios, atas já são assinadas digitalmente no SUAP. É o mesmo procedimento,
no entanto, não ocorria antes pois, ainda não havia a possibilidade da comunidade externa de
assinar digitalmente. Foi colocada em votação e deliberou-se pela aprovação por
unanimidade. 3) Comissão Eleitoral para conduzir o processo eleitoral do CONCAM-PEP3) Comissão Eleitoral para conduzir o processo eleitoral do CONCAM-PEP
2021/2023: 2021/2023: O diretor-geral do câmpus senhor Alexandre Ataide Carniato informou que o
mandato dos membros atuais do CONCAM encerra-se no dia 08/10/2021. Sendo assim,
destacou-se da necessidade em compor uma Comissão Eleitoral Local que conduzirá o processo
eleitoral para escolha dos membros do Conselho de Câmpus de Presidente Epitácio, mandato
2021/2023, a contar de outubro de 2021. O Presidente deverá deflagrar o processo eleitoral e
tem o prazo máximo de 60 (sessenta) dias antes do término do mandato dos membros do
CONCAM para ser concluído. Em breve, o presidente do CONCAM emi rá um comunicado
convidando todos os servidores que queiram fazer parte da comissão eleitoral. A composição da
comissão seguirá como previsto nas portarias de regulamentação das comissões. Serão 02
membros tulares e 01 suplente para cada segmento (Docente, Técnico-Administra vo e
Discente). Outro ponto informado é que a pessoa que for membro da Comissão Eleitoral não
poderá se candidatar às vagas do CONCAM. Informou também, que nas escolhas anteriores
eram feitos por sorteio os membros tulares e suplentes da comissão. Perguntou aos
conselheiros se con nuaria por sorteio ou se teria outra sugestão. O conselheiro Djalma
destacou a preocupação por sorteio, argumentando de ser sorteado pessoas sem nenhuma
experiência. Disse que tem par cipado em reuniões onde é feito debate, escolha de pessoas
experientes com conhecimento, principalmente sobre o regimento. O conselheiro Pedro sugeriu
de dividir em 2 grupos, um terço com pessoa com experiência e dois terços para os iniciantes. A
conselheira Daiane perguntou se quem tem experiência precisaria apresentar o nome. O
Alexandre Ataide Carniato, diretor-geral do câmpus disse que sim. Que todos podem se
inscrever, no entanto, que exista uma combinação entre pessoas experientes e iniciantes, se
assim for da recomendação do CONCAM. Fez uma enquete se ocorrerá por meio de sorteio ou
escolha entre os possíveis candidatos. O resultado da enquete foi: Sorteio (3 votos) e a Escolha
entre os possíveis candidatos (8 votos). Assim, ficou deliberado que a formação da comissão
eleitoral para a próxima eleição CONCAM 2021/2023 será por meio de escolha entre os possíveis
candidatos. O diretor-geral mencionou o comentário postado no Youtube de um aluno que as
pessoas experientes funcionariam como instrutores para os iniciantes. 4) Informes: 4) Informes: O senhor
Alexandre, diretor-geral do câmpus, convidou o Diretor Adjunto Educacional (DAE), Bruno Cesar
Vani para os informes da área educacional. O senhor Bruno Cesar Vani se apresentou aos
conselheiros e a comunidade externa e pronunciou que está assumindo como DAE, subs tuindo
o Professor José Guilherme (an go DAE). Explicou que, ainda está em período de transição e que
tem conversado muito com ele, ambientando-se de todas as demandas do câmpus e fica à
disposição de todos os membros do CONCAM e de toda a comunidade para os assuntos da área
educacional. O senhor Alexandre reforçou a fala do diretor educacional, que estão em período
de transição, de aprendizagem e estão dispostos no que for preciso. O conselheiro Djalma deu as
boas-vindas ao diretor adjunto educacional.  Comentou que, viu em redes sociais sobre a
reunião que a equipe do IFSP teve com a prefeitura de Presidente Epitácio. O mesmo destacou
da importância de ter esse espaço de conversa entre os órgãos, como potencial de melhorias,
assim como o IFSP já par cipou de alguns projetos junto com a Associação em Defesa do rio
Paraná, Afluentes e Mata Ciliar (APOENA), do Município de Presidente Epitácio. Nesse sen do,
havendo diálogo produtivo com a prefeitura, segundo ele, como representante da sociedade civil
fica à disposição em colaborar, fazer um esforço para integrar 2 ou mais ins tuições. O mesmo
salientou que uma sociedade articulada, conversando democraticamente de forma transparente,
todos serão beneficiados. O diretor-geral do câmpus, senhor Alexandre Ataide Carniato ressaltou
que no plano de sua gestão está previsto essa aproximação, já existente em outras gestões, mas
que dará essa con nuidade com todos os órgãos e demais en dades, não só do município, mas
de toda a região. Destacou também, que está visitando as prefeituras de toda a região para
estreitar as relações e tentar firmar parcerias, apresentando o IFSP como uma ins tuição de
ensino de qualidade e gratuita. O mesmo informou que no dia 11/05 estará em Presidente
Prudente, em uma reunião com o Prefeito Ed Thomas. E no dia 24/05 está agendada com a
Prefeita Bárbara, de Presidente Venceslau. Ontem, esteve com o Prefeito José Bonilha Sanches
de Santo Anastácio e na semana passada esteve com a Prefeita Cássia, de Presidente Epitácio.
Reforçou que está promovendo essa polí ca para estabelecer essa proximidade buscando
sempre na melhoria da ins tuição e o bem-estar dos alunos e servidores. O diretor-geral
perguntou se há algum conselheiro que gostaria de contribuir com algum informe ou recado. O
professor Bianchi parabenizou o diretor educacional e o diretor-geral, pelas posições ocupadas e
que acredita muito nos seus trabalhos. Aproveitou a oportunidade para falar e comentou a
preocupação do problema existente no câmpus. Disse que, esse problema recorrente não é



exclusivo do câmpus PEP. Comentou que trabalhou em outras ins tuições de ensino e que o
Câmpus Presidente Epitácio é o quarto câmpus em que trabalha e que existem alguns problemas
que se repetem. Segundo o professor, tem observado que a repe ção se dá muito em função do
desenho do trabalho educacional, que significa na organização do tempo, na distribuição do
espaço, organização do trabalho, ar culação entre um trabalho e outro, etc. Explicou que a
ins tuição tem por finalidade o desenvolvimento territorial e o meio disso é, a formação de
quadros técnicos. O obje vo do Ins tuto Federal, portanto, é formar mão-de-obra com
qualidade. O professor Bianchi indagou o problema que se repete e o que acontece a cada final
de ano. Segundo o professor, acontece o mal-estar entre os professores e servidores técnicos-
administra vos devido a questão de aprovação ou não de alunos. Conforme o Prof. Bianchi, o
público trabalhado tem apresentado muito com déficit de aprendizagem e isso impacta no
trabalho dos professores, no modelo de educação de massa, onde reúne diferenças, ás vezes
muito gritantes numa mesma sala de aula e isso resulta em opções pedagógicas que cada
docente precisa fazer para atender uma minoria. Cita que na prá ca por mais que as teorias
pedagógicas modernas coloquem as necessidades da individualização, da aprendizagem, da
atenção, no final falta tempo. É o sistema de trabalho que tem, ganho por trabalho, esforço por
ganho, momento de crise econômica, retração de renda e o resultado é que a cada ano se tem a
mesma discussão. As divisões dadas no desenho ins tucional se colocam e ele exemplifica que
observa colegas do curso X que tem responsabilidade de dar o conhecimento técnico para os
alunos exercerem no mercado de trabalho, ou seja, aquilo especifico que é a competência
profissional do curso. Esse professor apresenta a dificuldade de ter que aprovar o aluno que não
tem a menor condição. Porém, que as teorias de inclusão, as ideologias hegemônicas que estão
colocadas em torno da educação, que diz da necessidade de compreender o aluno, de considerar
a sua realidade, dar outra oportunidade, que o sistema não pode ser opressor e o resultado no
final de ano, ou por dó ou por ideologia tenta beneficiar o aluno achando que a reprova é uma
punição, ou não quer oferecer o aluno desqualificado para o mercado de trabalho, e isso torna
um problema estrutural. Um desafio levantado para pensar na solução do problema e também
na ar culação com outras questões de ordens sócio- econômicas e também pedagógicas que
repercute na problemá ca da manutenção do aluno, problemá ca da evasão e da repetência.
Reafirmou novamente que o desenho ins tucional posto hoje sempre vai gerar esse mesmo
problema, por que ele é da estrutura.  Com o início da nova gestão no câmpus PEP, dirigiu-se aos
novos gestores em querer ajudar, par cipar e pensar numa solução. A oportunidade de começar
a trabalhar, pensando no desenho da educação do futuro para o IFSP- Câmpus de Presidente
Epitácio.De acordo com o professor, teria que mudar o sistema de seriação por sistema de
creditação, distribuir o espaço escolar em forma de cursos, oportunizar os alunos que tem mais
dificuldades, alguns com pré-requisitos, são apenas algumas hipóteses. Ao invés, da organização
do trabalho passar no sistema atual de seriação e chegar no final do ano e ficar discu ndo sobre
alunos que não tem mínimas condições de conhecimento. Argumentou que, se o sistema for
interessante para o aluno, ele se organiza mais o seu tempo de acordo com o cardápio dos
cursos que é oferecido, cresce adquirindo uma capacidade e mais e mais competências e no
final, quando a ngir um X de créditos, ele já tem a sua formação. Disse que não é obrigatório
fazer o curso em 3 anos, que poderá ser feito em 4, 5 anos, por que a necessidade desse aluno
vai nesse sen do. Não há necessidade de passar por um processo forma vo no mesmo tempo
que é imposta a maioria. E que isso, vai ao encontro inclusive da ideia de ter autonomia, de
trabalhar no aspecto na formação profissional, na formação cidadã, ou seja, o sujeito vai
construir a sua formação. O mesmo acha per nente, enquanto câmpus aos poucos ousar mais,
eventualmente pensar na possibilidade de se tornar um câmpus experimental. Citou que o
câmpus tem o Curso de Licenciatura em Pedagogia, tem os modelos educacionais, que há
necessidades de experimentações. Após a explanação, o professor conclamou aos pares para
juntos pensar e tentar construir um câmpus de excelência, de referência internacional, pois tem
capacidade para isso. O senhor Alexandre, diretor-geral do câmpus, agradeceu a fala do
professor Bianchi e aproveitou que a reunião estava sendo transmi do ao vivo, convidou a todos
que verem o interesse na temá ca que o professor Bianchi explanou para entrar em contato
com ele. Solicitou que colocasse o diretor educacional, o senhor Bruno na possibilidade de abrir
uma discussão para novas formas de educação, novas formas de avaliação, novas a tudes e
formas pedagógicas para tramitar e passar o conhecimento aos alunos. O mesmo salientou da
importância da fala do Prof. Bianchi pois, demonstrou a preocupação com a aprendizagem dos
alunos. Estendeu o convite a todos, e quem quiser discu r sobre o assunto, enviar para o e-
mail: bianchi.agostini@ifsp.edu.br. O diretor educacional, senhor Bruno e o diretor-geral, senhor
Alexandre também se colocaram à disposição. III. ENCERRAMENTO: III. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar,
o senhor 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 digitalmente por mim, pelo Presidente e pelos presentes..
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