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Aos trinta e um dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um, das dezesseis horas e dez minutos às dezesseis horas e quarenta e
um minutos, realizou-se a reunião extraordinária do Conselho de Câmpus Presidente Epitácio – CONCAM-PEP, através de
videoconferência, no endereço: h ps://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: h ps://youtu.be/67OIFSSrQFs. 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: Evaldo Rogério Rodrigues Guirao Junior e Roberto Silveira Lima Lara Junior.
Representante do Poder Público Municipal:  Izabel Cris na Barbosa de Souza. Representante da Sociedade Civil Organizada:  Djalma
Weffort de Oliveira. Representante da Comunidade Externa – Aluno Egresso:  Mônica Oliveira Primo de Lima. Par ciparam da presente
reunião, convidados pelo Diretor-geral do câmpus, o senhor Bruno César Vani, Diretor Adjunto Educacional e a Fernanda Neves Iadocicco,
Coordenadora do Curso Técnico em Administração. I. ABERTURA:I. 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 aos conselheiros e
convidados. Agradeceu pela presença de todos. Informou que foi solicitado a reunião extraordinária visando a discussão e votação de
duas pautas relevantes: a primeira é a proposta de atualização do Projeto Pedagógico do Curso de Administração e a outra de
Implantação do Curso Tecnológico em Processos Gerenciais para o primeiro semestre de 2022. Essas alterações estão previstas e constam
no Plano de Desenvolvimento Ins tucional (PDI) vigente de 2019/2023. Vale ressaltar da urgência de aprovação para o cumprimento do
prazo mínimo para tramitação dos PPCs para a reitoria (seis meses), conforme Resolução n.°10/2020, de 03 de março de 2020
(h ps://drive.ifsp.edu.br/s/qntAl7w0LGIHrmV#pdfviewer). Ainda, o presidente solicitou um es-forço cole vo dos conselheiros, assim que
a ata es ver confeccionada, será enviada para o aval dos conselheiros, em seguida, todos assinarão digitalmente no SUAP. Após as
assinaturas, será anexada ao processo e dará o encaminhamento a reitoria para a correta tramitação. II. ORDEM DO DIA: 1) ApreciaçãoII. ORDEM DO DIA: 1) Apreciação
da atualização do PPC do Técnico de Administração de entrada semestral, para anual:da atualização do PPC do Técnico de Administração de entrada semestral, para anual:  A servidora Fernanda Neves Iadocicco,
Coordenadora do Curso Técnico em Administração, convidada pelo senhor Alexandre para estar presente na reunião explanou aos
conselheiros sobre a atualização do Projeto Pedagógico do Curso de Administração. Em decorrência do início da oferta do Curso Superior
de Tecnologia em Processos Gerenciais, foi atualizado o PPC do curso Técnico em Administração, que tem duas entradas anuais (uma no
primeiro semestre e outra no segundo semestre), para uma entrada anual, apenas no segundo semestre. Deste modo, fica a oferta de 40
vagas do Tecnólogo no primeiro semestre e 40 vagas do Técnico no segundo semestre. 2) Aprovação do PPC do novo curso Tecnológico2) Aprovação do PPC do novo curso Tecnológico
de Processos Gerenciais:de Processos Gerenciais: A coordenadora do Curso Técnico em Administração, a senhora Fernanda deu a con nuidade da explanação e
informou que o Curso Superior de Tecnologias em Processos Gerenciais tem como obje vo geral formar profissionais capazes de
desenvolver e executar métodos e técnicas de gestão, com visão sistêmica e fundamento cien fico, para aprimorar os processos
gerenciais, atuando como profissionais-cidadãos empreendedores crí cos, é cos, responsáveis social e ambientalmente, respeitando e
reconhecendo a diversidade cultural. O curso será semestral, com entrada anual, no primeiro semestre de cada ano, podendo ser
concluído no prazo mínimo de três anos, e, no máximo, em seis anos. A mesma ressaltou da entrada do curso superior no primeiro
semestre do ano e no segundo semestre a entrada do curso Técnico em Administração, por isso, sugeriu-se a proposta de atualização do
PPC do referido curso. Informou que a carga horária mínima será de 1800 horas, contando as disciplinas obrigatórias, o TCC e a vidades
complementares, podendo chegar a 1980 horas com estágio que não é obrigatório e disciplinas optativas, conforme sua Matriz Curricular.
Ressaltou que os obje vos e perfil do egresso já estão conforme o Currículo de Referência. O senhor Alexandre Ataide Carniato, Diretor-
geral do câmpus agradeceu pela explanação e reforçou a fala da coordenadora Fernanda de que esses quadros de alteração do PPC em
Administração juntamente com o Projeto Pedagógico do Curso de Tecnologias em Processos Gerenciais, foi devido a mudança das ofertas
de vagas. Na sequência, abriu-se para perguntas, dúvidas ou sugestões. O conselheiro Sr. Djalma indagou se o curso tecnológico é um
curso superior. Em seguida, ques onou qual o perfil de quem faz esse curso e qual é o foco. A coordenadora do Curso Técnico em
Administração, Fernanda Neves Iadocicco afirmou que o curso tecnológico é um curso superior. Informou que quando pensou em curso
superior, pensou em atender a de-manda da cidade de Presidente Epitácio. E algo ligado a área de administração são os Processos
Gerenciais que está voltado para a parte de empreendedorismo, para o comércio, para propiciar a formação de profissionais que possam
contribuir para a inovação e melhoria de processos nas organizações, se antecipar aos problemas, resolvendo-os e assim poder minimizar
custos e maxi-mizar bene cios da a vidade econômica empresarial, dentro da perspec va é ca e sustentável dos negócios. Qualificar os
empreendedores para o melhor desempenho de suas funções gerenciais tanto na empresa pública como privada. O conselheiro Sr.
Djalma perguntou se o curso complementaria o Curso Técnico em Administração. A Coordenadora respondeu que sim e que o foco maior
é que o curso técnico fique voltado mais na parte prá ca e destacou de ter uma complementação na área da administração, ou seja, a



área gerencial. O conselheiro Sr. Djalma ques onou se o ins tuto federal se tem todo o corpo docente para o referido curso e também
como seria o processo de seleção dos alunos. A senhora Fernanda respondeu que tem o corpo docente qualificado, os laboratórios
necessários e estrutura pronta para iniciar o curso. Informou que a oferta do curso é para o 1º semestre de 2022. Em relação ao processo
de seleção de alunos, a coordenadora explicou que por ser um curso superior à sua entrada é feita pelo Sistema de Seleção Unificada
(SISU), que se baseia nas notas ob das no ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) que oferece vagas em universidades públicas sem
precisar fazer o ves bular próprio da ins tuição. O processo sele vo do SISU é totalmente automa zado e u liza as notas do Enem para
classificar os candidatos. Em seguida, o diretor-geral, senhor Alexandre ressaltou que a definição de como as vagas serão oferecidas, cabe
a decisão pelo Núcleo Docente Estruturante (NDE), se ocorrerá por via SISU ou pelo processo sele vo próprio. O mesmo informou que se
as vagas não forem preenchidas pelo SISU, também pode ser procedido pelo processo sele vo simplificado. Salientou que o NDE cabe a
decisão da forma de ingresso, mas geralmente é feito por SISU.  Outro ques onamento feito pelo conselheiro Sr. Djalma é em relação as
quan dades de cursos de nível superior existente no ins tuto federal. E se existe a possibilidade de o Ins tuto Federal virar uma
universidade. A coordenadora Fernanda respondeu que no momento o ins tuto tem os cursos superiores de Bacharelado em Engenharia
Elétrica, Bacharelado em Ciência da Computação, Licenciatura em Pedagogia e agora a entrada do Curso de Tecnologias em Processos
Gerenciais. E o curso de Letras, previsto para o ano de 2023. A mesma explicou que o ins tuto federal tem as normas que des na as
vagas na proporção de 50% para os cursos técnicos, 20% para as licenciaturas e 30% de outros cursos. Destacou que, o Curso de
Tecnologias em Processos Gerenciais entra do 30% junto com os cursos de Bacharelado em Engenharia Elétrica e Bacharelado em Ciência
da Computação. Neste momento, o diretor-geral complementou a fala da coordenadora de administração, senhora Fernanda sobre o
ques onamento do Sr. Djalma.  Disse que não faz sen do de o ins tuto federal virar uma universidade, por que são ins tuições
diferentes, as carreiras dos professores e servidores administra vos também são diferentes. Ressaltou que a lei de criação dos ins tutos
federais difere no que se refere a universidades. Na universidade não existe a obrigatoriedade de ofertar cursos técnicos, entretanto, no
ins tuto federal devido a sua lei de criação tem por obrigação de oferecer pelo menos 50% das vagas preferencialmente, ao integrado ao
ensino médio, nível médio e nível técnico, 20% aos cursos de licenciaturas ou formação de professores, 10% PROEJA e 20% outros cursos.
Portanto, tem que cumprir com as vagas des nadas aos cursos técnicos. O mesmo informou para que novos cursos sejam aprovados,
precisam constar no PDI, que é um documento elaborado localmente e avaliado pelo Conselho Superior (CONSUP). Neste momento, o
conselheiro Marcelo Roberto Zorzan fez uma consideração reafirmando de que o ins tuto federal também é uma ins tuição de ensino
superior, com vários níveis de ensino. Com isso, acaba que algumas pessoas se confundem com a relação aos níveis de ensino que o
ins tuto federal oferece. Destacou das ofertas que a ins tuição oferece como os cursos de nível técnico integrado (Curso Técnico em
Informá ca e Curso Técnico em Mecatrônica), no nível técnico/concomitante que se encaixa o Curso Técnico em Administração e de nível
superior que é de Tecnologias em Processos Gerenciais. E em nível superior tem os cursos tecnológicos e os cursos superiores o
Bacharelado em Engenharia Elétrica e Bacharelado em Ciência da Computação e de Licenciatura em Pedagogia. Segundo ele, uma
ins tuição mais completa que algumas outras ins tuições. Esclareceu que a essência do ins tuto é o curso técnico integrado, nível
médio, mas também há vários câmpus que abrem no nível superior. In-formou que par cipou da formação do PPC de Processos
Gerenciais e argumentou um anseio muito grande de várias pessoas, de vários alunos, porém, ficavam de certa forma limitado ao curso
técnico. Ressaltou que o curso técnico não possibilita, por exemplo, entrada no curso de mestrado. Já o curso tecnológico, ele tem o nível
de graduação, é um curso superior que possibilita a entrada no curso de mestrado, outros níveis de bolsas de ensino, pesquisa, dentre
outras. Tem outras vertentes que se abrem, além do curso técnico. A coordenadora Fernanda complementou, afirmando que o aluno tem
a possibilidade de fazer o curso técnico integrado, depois fazer um curso técnico e em seguida, fazer o curso superior. Assim, o ins tuto
tem a possibilidade de verticalização do aluno continuar sendo o “nosso aluno”. O conselheiro Sr. Djalma demonstrou preocupação com o
ensino público e gratuito do país. Na esteira das priva zações, do enfraquecimento das universidades públicas, do desmonte visto no
governo evidencia a preocupação para os defensores do ensino, de pesquisa e da ciência. Sempre pautado pela universidade pública e
gratuita precisa através do debate, da criação de novos cursos fortalecer a ins tuição de ensino permi ndo que a população de um modo
geral tenha acesso ao conhecimento. O senhor Alexandre, diretor-geral do câmpus agradeceu o Sr. Djalma pelas palavras e reforçou que
é necessário manter a firmeza contra os desmantelos recentes das ins tuições públicas de ensino. Foi colocada em votação (enquete)
sobre a aprovação ou não da oferta de vaga do Curso Técnico em Administração passando de semestral para anual e deliberou-se pela
aprovação por unanimidade. Foi colocada novamente a votação (enquete) desta vez, sobre a aprovação ou não do Curso de Tecnologias
em Processos Gerenciais sendo aprovado por unanimidade. O senhor Alexandre agradeceu a atuação da Coordenadora do Curso, dos
membros do NDE, bem como de todos os servidores envolvidos neste processo pelo excelente trabalho desenvolvido. O curso superior
na área administra va tem muito a empregar no câmpus, disse estar sa sfeito com o resultado e se precisar pode contar com a gestão. 3)3)
Composição dos membros da Comissão Eleitoral: Composição dos membros da Comissão Eleitoral: O diretor-geral do câmpus, senhor Alexandre Ataide Carniato comunicou sobre a
formação da comissão eleitoral local e na reunião de hoje, ficou definido o Presidente e o Secretário da comissão. Em breve, será
deflagrado o processo eleitoral. 4) Informes:4) Informes: O diretor-geral, senhor Alexandre abriu espaço aos conselheiros para rarem as dúvidas ou
passar algum informe. O Representante da Sociedade Civil Organizada, Sr. Djalma fez o convite a todos para par ciparem da inauguração
no dia 04/06/2021, as 9 horas do Viveiro de Produção de Mudas Na vas que será realizada no Parque Apoena (Associação em Defesa do
rio Paraná, Afluentes e Mata Ciliar), do Município de Presidente Epitácio. O início em comemoração à Semana Internacional do Meio
Ambiente se dará no dia 01/06 e o término será nesse sábado (05/06/2021). Comentou que estará na reserva florestal, instalando o
viveiro de mudas e conta com a presença dos representantes da ins tuição, observando os protocolos de distanciamento social. O senhor
Alexandre, diretor-geral do câmpus informou que vai enviar um representante da gestão para pres giar e trazer as informações que são
de extrema relevância ao câmpus. 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, pelos conselheiros presentes e a Coordenadora do Curso em Administração. 
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