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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE CÂMPUS PRESIDENTE EPITÁCIO – CONCAM-
PEP, REALIZADA AOS SETE DIAS DO MÊS DE JULHO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E UM,
ATRAVÉS DE VIDEOCONFERÊNCIA, NO HORÁRIO DAS DEZESSEIS HORAS E NOVE MINUTOS ÀS
DEZESSEIS HORAS E QUARENTA MINUTOS.
*******************************************************************
Aos sete dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um, das dezesseis horas e nove 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/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  atividades  relacionadas  ao ensino, à  pesquisa  e  à  extensão  e dá outras  providências. Também foi transmitido
pelo Canal do You Tube do câmpus: https://www.youtube.com/watch?v=T6wA9nuEUBA.  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 Agostini Gobbo;
Representantes dos Técnicos-Administrativos: 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 Lara Júnior. Representante do Poder
Público Municipal: 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. 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. O presidente deu as boas-vindas e agradeceu pela presença e disponibilidade de todos. II.
ORDEM DO DIA: 1) Informes: O senhor Alexandre Ataide Carniato, Diretor-Geral do câmpus compartilhou em tela a ata anterior e fez
um rápido resumo dos assuntos tratados na reunião ordinária do dia 16/06/2021, do qual foi debatido e votado. Posteriormente, a ata foi
assinada pelos todos os conselheiros. O Presidente do Conselho de Câmpus informou que no mês de agosto não haverá a reunião, pois
conforme no regulamento do Concam, a periodicidade é de 4 reuniões ordinárias por semestre letivo. Outro detalhe informado é que no mês
de agosto, os docentes e discentes estarão em período de férias. Portanto, a próxima reunião acontecerá no dia 1º de setembro de 2021. O
diretor-geral, senhor Alexandre solicitou aos conselheiros para ajudar na divulgação sobre o Edital do Processo Seletivo do Curso de
Proeja. Explicou que o câmpus está oferecendo no segundo semestre de 2021, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação e
Esportes do município de Presidente Epitácio, por meio da Escola Municipal de Educação de Jovens e Adultos (EMEJA) Professor Gérson
Constante de Oliveira, 40 (quarenta) vagas para o Curso de Formação Inicial e Continuada de Qualificação Profissional Integrado ao Ensino
Fundamental II, na modalidade de Educação de Jovens e Adultos, do IFSP Câmpus Presidente Epitácio. O período de inscrição é de
04/06/2021 a 20/07/2021. O mesmo destacou que esse curso, o estudante frequenta o Ensino Fundamental II juntamente com o ensino
profissionalizante. O curso será realizado nas dependências das duas instituições parceiras, ocorrendo de segunda a sexta-feira, das 19h às
23h. Ressaltou que em decorrência de toda a situação que estamos vivendo por conta da pandemia da Covid-19, demonstrou a preocupação
da pouca adesão dos alunos. Disse a importância de manter esse curso, pois o câmpus é um dos pioneiros em oferecer esse tipo de
modalidade, por isso, solicita o apoio, o esforço na divulgação do curso nos grupos, em redes sociais, etc. Ressaltou da importância da
formação básica desses alunos, além de sair com formação profissional. Outro assunto informado aos conselheiros foi em relação ao Plano
de Desenvolvimento Institucional (PDI) que foi reformulado em 2017/2018 e entrou em vigência em 2019/2023. O PDI está para ser
reformulado. Foi reconstituído a comissão do PDI, sendo o Presidente, o Professor João Domingos Augusto dos Santos Pereira,
representante técnico-administrativo Thalita Alves dos Santos, representante discente Vinicius Cherobin Cabral, o Gestor Educacional,
Professor Bruno César Vani e o Gestor Administrativo, Paulo Roberto Guelfi.  O PDI possibilita criar uma referência para a condução das
ações institucionais, além de permitir seu monitoramento e avaliação. Sua finalidade principal é proporcionar o ambiente ideal para o
desenvolvimento da instituição. Foi solicitado aos conselheiros uma reflexão de quais os objetivos, os rumos a ser tomados para os
próximos anos para o instituto. Ofertar mais cursos? Quais os cursos? Quais são as necessidades, o anseio da população de Presidente
Epitácio e região? Disse a importância de ouvir a comunidade externa, posteriormente ocorrerá a audiência pública onde serão abordadas as
opiniões da população em geral. Ressaltou do limite da contratação de professores e técnicos administrativos e frisou que os cursos
ofertados devem estar alinhados com os atuais eixos com os professores do câmpus. O Presidente do Concam, Senhor Alexandre abriu a
palavra para os conselheiros que quisessem fazer comunicações ou tirar dúvidas. O conselheiro Senhor Djalma, Presidente da APOENA
(Associação em Defesa do rio Paraná, Afluentes e Mata Ciliar) comentou sobre a inauguração do Viveiro de Produção de Mudas Nativas
ocorrido no dia 04/06/2021, no Parque Apoena do Município de Presidente Epitácio.  Disse que a inauguração fez parte das atividades da
Semana Internacional do Meio Ambiente e marcou o início da restauração de ecossistemas, programa instituída pela Organização das
Nações Unidas (ONU), por meio da Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB), com a intenção de intensificar a restauração de
ecossistemas degradados, combater a crise climática, melhorar a segurança alimentar e fortalecer a biodiversidade. Informou também, a
estreia da Apoena como Unidade Regional – UR do Pacto pela Restauração da Mata Atlântica. O Pacto constitui uma iniciativa de caráter



coletivo, com duração indeterminada, envolvendo diversos segmentos da sociedade comprometidos com a restauração da Mata Atlântica
(organizações e associações diversas, governos, empresas, instituições científicas, proprietários rurais e outros) em consonância com
critérios estabelecidos pelo Conselho de Coordenação do "Pacto". Segundo o presidente da entidade, a nossa região é uma das mais
desmatadas do Estado, perdendo muito a biodiversidade, recursos hídricos e com a restauração possa inverter o quadro de destruição
minimizando os danos ambientais existente tanto no Pontal do Paranapanema como no Oeste Paulista. É o início da tentativa de inverter a
curva da destruição, tarefa árdua que levará ao longo de várias gerações. Informou também, que está disponibilizado no ar o site da Apoena:
www.apoena.org.br e todos estão convidados para visitar e conhecer o referido site. Agradeceu a presença do Diretor Adjunto Educacional
(DAE), Bruno César Vani pela participação no evento representando o Instituto Federal de São Paulo – Câmpus Presidente Epitácio. O
diretor educacional, Senhor Bruno agradeceu pelo convite da inauguração do Viveiro de Produção de Mudas Nativas e comentou a
experiência de ter plantado árvores. Destacou da importância de interação com as instituições de ensino e região e que o Câmpus Presidente
Epitácio se coloca à disposição. Disse que conforme o avanço das tratativas, poderá incentivar mais o envolvimento dos alunos da
instituição em participar de atividades, como também pensar em parcerias nos trabalhos em TCC, projetos de pesquisa e de extensão.
Também ratificou as informações do diretor-geral em relação ao PDI e destacou que a atividade da revisão do PDI será aberta a toda
comunidade e a possibilidade de pensar nos novos cursos para o instituto. Informou que todos os cursos têm o calendário de reformulação.
Os cursos regulares em andamento, estão passando por reformulações. Ressaltou que é um processo burocrático que passa por várias
instâncias, e já foi recebido as instruções preliminares dos próximos semestres. O conselheiro Roberto questionou sobre o Curso de Proeja,
do qual o Presidente esclareceu a sua dúvida. O conselheiro Djalma perguntou sobre a perspectiva do retorno das aulas presenciais. O
Senhor Alexandre respondeu que o assunto foi discutido no Colégio dos Dirigentes (COLDIR) do qual faz parte todos os diretores dos
câmpus. Informou que o Conselho Nacional da Educação (CNE) emitiu uma minuta com passo-a-passo sobre o retorno das aulas. E no
câmpus foi elaborado um relatório, realizada pela Comissão para Acompanhamento das Deliberações da Reitoria e de Órgãos Competentes
para Planejamento do Retorno das Aulas de Forma Híbrida/Presencial observados os cuidados que deveriam ser tomados com o objetivo de
um retorno seguro, quando fosse possível. O mesmo salientou que inclusive, o relatório realizado pelo câmpus, a Reitoria repassou para
CNE para servir de instrumento de base, um norte que deverão ser tomados de maneira preventiva para o planejamento adequado do retorno
presencial de forma segura para as atividades na instituição. Por enquanto, não há qualquer previsão de data de retorno nem presencial e
nem híbrido. A comunidade escolar tanto os alunos como os pais de alunos será ouvido previamente sobre o retorno presencial. Uma
demanda será solicitada para o Grupo de Trabalho para fazer o levantamento com os servidores e a comunidade externa, através de 2
questionários sobre o que pensam do retorno presencial. Quando o GT tiver uma posição, será encaminhada ao Concam para ser discutido.
A decisão do retorno será tomada pelo câmpus considerando a situação local e os regramentos sanitários. O conselheiro Roberto indagou se
a volta presencial aconteceria a partir da 1ª dose da vacina ou após a segunda dose. O Presidente respondeu que a decisão caberá ao GT, a
comunidade interna e externa e o Concam, todos os envolvidos no processo. A conselheira Daiane questionou se tem previsão do término
das obras no câmpus. O Presidente respondeu que consultará os fiscais de contrato das obras, pois até na semana passada ainda estava
quebrando a marquise e terminando a rampa de ligação do Bloco A para Bloco B.  A pintura da quadra poliesportiva e o Bloco B já estão
finalizados, mas que ainda falta do Bloco A. Uma questão observada pela conselheira a ser levado em conta com a possibilidade do retorno
presencial. O conselheiro Leonardo perguntou se está formado a comissão ou é o mesmo que fará a avaliação do retorno presencial. O
Presidente disse que é o mesmo grupo. O Senhor Bruno, diretor adjunto educacional disse que a comissão foi atualizada e foi emitida uma
nova portaria. O mesmo informou que a Reitoria recomendou para retomar as discussões sobre o retorno presencial, acompanhando a
cartilha, o manual o que venha a surgir. Relatou que no IFSP tem o protocolo biossanitária com recomendações, a cartilha do MEC
“Protocolo de Biossegurança para Retorno das Atividades nas Instituições Federais de Ensino” com orientações de retorno das atividades e
a comissão segue acompanhando as deliberações. O diretor educacional destacou a preocupação quanto ao orçamento. Disse que para o
retorno híbrido é necessário adquirir alguns itens de segurança, como por exemplo, álcool em gel, protetor de barreira, tapetes sanitizantes,
etc, além do quesito tempo, pois esses itens precisam passar por licitações. O objetivo da comissão é acompanhar todos os desdobramentos
desde a variante da pandemia, os acontecimentos no Brasil e na região. 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 e pelos conselheiros presentes.
******************************************************************************
Alexandre Ataide Carniato – Presidente

Mitsuko Hatsumura – Secretária

Bianchi Agostini Gobbo

Daiane Oliveira Lima da Silva

Djalma Weffort de Oliveira

Eduardo Fernando Nunes

Evaldo Rogério Rodrigues Guirao Junior

Filippo Gustavo Guinossi de Almeida

Izabel Cristina Barbosa de Souza

Leonardo Ataide Carniato

Marcelo Roberto Zorzan

Mônica Oliveira Primo de Lima



Roberto Silveira Lara Júnior

Código Verificador:

Código de Autenticação:

Documento assinado eletronicamente por:

Djalma Domingos Weffort de OliveiraDjalma Domingos Weffort de Oliveira , 25534378972 - Pessoa Externa25534378972 - Pessoa Externa, em 26/07/2021 17:11:31.

Filippo Gustavo Guinossi de AlmeidaFilippo Gustavo Guinossi de Almeida, TECNICO DE LABORATORIO AREATECNICO DE LABORATORIO AREA, em 26/07/2021 11:19:53.

Alexandre Ataide CarniatoAlexandre Ataide Carniato, DIRETOR GERAL - CD2 - DRG/PEPDIRETOR GERAL - CD2 - DRG/PEP, em 25/07/2021 16:10:17.

Marcelo Roberto ZorzanMarcelo Roberto Zorzan , PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICOPROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO, em 23/07/2021 23:02:02.

Roberto Silveira Lara JuniorRoberto Silveira Lara Junior, PE3002136 - DiscentePE3002136 - Discente, em 23/07/2021 13:22:34.

Evaldo Rogério Rodrigues Guirao JuniorEvaldo Rogério Rodrigues Guirao Junior , PE300029X - DiscentePE300029X - Discente, em 23/07/2021 11:21:52.

Bianchi Agostini GobboBianchi Agostini Gobbo, PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICOPROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO, em 23/07/2021 11:19:32.

Daiane Oliveira Lima da SilvaDaiane Oliveira Lima da Silva , ASSISTENTE DE ALUNOASSISTENTE DE ALUNO, em 23/07/2021 10:25:59.

Monica Oliveira Primo de LimaMonica Oliveira Primo de Lima, 37646552836 - Pessoa Externa37646552836 - Pessoa Externa, em 23/07/2021 10:24:20.

Eduardo Fernando NunesEduardo Fernando Nunes, PSICOLOGO-AREAPSICOLOGO-AREA, em 23/07/2021 10:16:39.

Leonardo Ataide CarniatoLeonardo Ataide Carniato, PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICOPROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO, em 23/07/2021 10:12:48.

Izabel Cristina Barbosa de SouzaIzabel Cristina Barbosa de Souza, 19015030898 - Pessoa Externa19015030898 - Pessoa Externa, em 23/07/2021 10:12:23.

Mitsuko HatsumuraMitsuko Hatsumura, COORDENADOR - FG2 - CDI-PEPCOORDENADOR - FG2 - CDI-PEP, em 23/07/2021 10:05:01.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 23/07/2021. Para comprovar sua auten cidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse

https://suap.ifsp.edu.br/autenticar-documento/ e forneça os dados abaixo:

210546

83f9ba36d8


