
 
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 AO PRIMEIRO DIA DO MÊS
DE SETEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E UM, ATRAVÉS DE VIDEOCONFERÊNCIA, NO HORÁRIO DAS DEZESSEIS HORAS E QUATRO
MINUTOS ÀS DEZESSEIS HORAS E TRINTA E QUATRO MINUTOS. 

Ao primeiro dia do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um, das dezesseis horas e quatro minutos às dezesseis horas e trinta e
quatro minutos, realizou-se a reunião ordinária 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/1uiSfmYZ6Ig. 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: Gladston Ferraz da Silva, Leonardo Ataide Carniato e Marcelo
Roberto Zorzan; Representantes dos Técnicos-Administra vos: 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 Sociedade Civil Organizada: Djalma Weffort de Oliveira. Representante da Comunidade Externa – Aluno Egresso:
Mônica Oliveira Primo de Lima. Par cipou 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) Membros do CONCAM: Em
virtude da designação do conselheiro Eduardo Fernando Nunes como Coordenador Sociopedagógico, do Câmpus de Presidente Epitácio, a
par r  de 02/08/2021, nos termos da Portaria nº 4.056, de 20/07/2021, publicada no DOU de 02/08/2021, a servidora Maria Cecília de
Castro Pereira – SIAPE 02147528, classificada pela Portaria nº PEP.0461/2019, de 09 de outubro de 2019, como 2º (segunda) Suplente do
Segmento Técnico-Administra vo, passa a ser Titular no Conselho de Câmpus de Presidente Epitácio. O Presidente do Concam agradeceu
a Eduardo da par cipação e das contribuições dadas durante o período e deu as boas-vindas a conselheira Maria Cecilia. A mesma se
apresentou aos conselheiros agradecendo a oportunidade, expondo a alegria em fazer parte deste Conselho. O Sr. Alexandre A. Carniato,
informou também que o servidor de Técnico de Laboratório - Área de Mecânica, Sr. Félix Hildinger foi contemplado com o afastamento
Stricto Sensu para a conclusão do Mestrado. Ele estava como 3º (terceiro) suplente do segmento Técnico-Administra vo do Concam. O
Conselho de Câmpus segue nesse segmento sem os suplentes. 2. Código Eleitoral - Vagas Remanescentes para o Conselho de Câmpus
(CONCAM): O Presidente do Concam informou sobre a eleição das vagas remanescentes para o preenchimento das vagas de 1 (um) cargo
de suplente do segmento docente e 1(um) cargo de suplente do segmento técnico-administra vo do CONCAM-PEP – mandato
2021/2023. O mesmo agradeceu todos os membros da Comissão Eleitoral Local que estão conduzindo o processo de eleição e informou
que a comissão começou a se organizar essa semana para dar prosseguimento aos trabalhos com o término previsto para o início de
outubro. Ressaltou que, o mandato atual dos conselheiros é até o dia 08/10/2021, e que antes ainda haverá a úl ma reunião ordinária no
dia 06/10/2021 para o encerramento do mandato 2019/2021. Informou também que, os novos membros do Concam tomarão posse no
dia 13/10/2021, para o próximo mandato 2021/2023. 3. Informes. a) Estrutura Organizacional: O Presidente Sr. Alexandre A. Carniato
comunicou que no mês de agosto e setembro houve mudanças em algumas coordenadorias do IFSP - Câmpus Presidente Epitácio, pois os
servidores em questão foram contemplados com o afastamento Stricto Sensu. As mudanças foram: 1) Na Coordenadoria de Gestão de
Pessoas, a servidora Poliana Crisóstomo Roque Kokura está de licença maternidade e após o término, sairá de afastamento para a
conclusão do mestrado. E quem assumiu esta coordenação foi a Camila Tolin Santos da Silva, a par r do dia 02/08/2021. Na Coordenação
Sociopedagógica, antes a coordenadora era a servidora Aline Karen Baldo e quem assumiu a par r de 02/08/2021, foi o Eduardo
Fernando Nunes. Na Coordenação de Licitações e Contratos, a ex-coordenadora era Josy da Silva Freitas e quem assumiu a par r de
08/08/2021, foi o servidor Vinicius Santana Bezerra. O ex-Diretor Adjunto de Administração, o servidor Paulo Roberto Guelfi, também foi
contemplado com o afastamento e quem passa a assumir a par r de hoje (01/09/2021) é o servidor Randal Franklin Siqueira Campos. b)
Minuta - Orientações para a Retomada das A vidades Acadêmicas Presenciais: O Presidente informou que na Reitoria está sendo
discu do uma minuta para estabelecer orientações gerais quando da possibilidade da retomada das a vidades acadêmicas de forma
presencial. Com o avanço do processo de vacinação da segunda dose para a comunidade educacional do câmpus e a maior parte dos
servidores estarem com a imunização completa e a maioria dos alunos adultos estarem vacinados, reiniciou-se a discussão sobre a
retomada das a vidades presenciais. Ressaltou que, essa semana iniciou a vacinação para as idades de alunos do Ensino Médio na cidade
de Presidente Epitácio e região. Dentre as medidas da minuta estão: Imunização completa da comunidade do câmpus, Redução dos
índices gerais relacionados à COVID-19 (número de internações, números de óbitos, taxa de letalidade e de retransmissão comunitária) na
região/município em que o câmpus está localizado, Garan as sanitárias dadas pelos órgãos competentes em relação ao controle da
COVID-19 e o Atendimento ao Protocolo de Biossegurança para as A vidades Presenciais do IFSP. O mesmo informou que a minuta
estava aberta para consulta até semana passada para as contribuições de todos os servidores e agora passará para análise do Conselho
Superior (CONSUP). A minuta dará o suporte para que a gestão de cada câmpus possa organizar de como o retorno das atividades se dará,
se em forma híbrida, presencial ou remota em ação conjunta com o Grupo de Trabalho (GT) existente no câmpus voltado para o



planejamento das a vidades durante a pandemia de COVID-19 e na discussão das estratégias para uma eventual retomada. Explicou que
o GT do nosso câmpus elaborou ques onários e será aplicado a todos os alunos, servidores e a comunidade externa. Salientou que será
disponibilizado na semana que vem para que toda a comunidade interna e externa possa responder o ques onário. c) Minuta sobre o
Retorno do Trabalho Presencial: O senhor Alexandre disse que a Pró-reitoria de Desenvolvimento Ins tucional (PRD) também está
elaborando outra minuta que possibilita da retomada do trabalho presencial dos servidores no âmbito do Ins tuto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia de São Paulo. Até então, existe a Portaria IFSP n° 2337, de 26 de junho de 2020 que dá a flexibilidade aos servidores
de que o trabalho possa ser feito remotamente. Em breve estará disponível a toda a comunidade para dar sugestões sobre a minuta que
possibilita que os servidores retornem ao trabalho presencial, respeitando os protocolos de biossegurança, tanto estaduais como
municipais e o protocolo de biossegurança do Ins tuto Federal. Essa minuta também passará no CONSUP nesse mês, podendo estar
válido para o mês de outubro. d) PDI: O Sr. Alexandre A. Carniato, Presidente do Concam comentou que o Projeto de Desenvolvimento
Ins tucional (PDI), vigência 2019/2023 está na fase de reformulação. O mesmo explicou que o PDI é um documento norteador, que
possibilita criar uma referência para a condução das ações ins tucionais, onde existem as metas, os obje vos dos próximos 4 anos. O
obje vo da comissão é ouvir as áreas, as coordenadorias para saber quais são as possibilidades de abrir os novos cursos e quais
adequações a serem feitas no PDI. Informou que em breve, será marcado uma audiência pública onde serão abordadas as opiniões de
toda população em geral para os apontamentos de quais cursos que a comunidade externa mais necessita. O conselheiro Roberto,
representante do segmento discente sugeriu de disponibilizar o ques onário de Orientações para a Retomada das A vidades Acadêmicas
Presenciais durante as aulas. O Presidente do Concam aprovou a sugestão e solicitou ao senhor Bruno, Diretor Adjunto Educacional (DAE)
que informasse aos coordenadores sobre os ques onários de serem aplicados durante as aulas síncronas, com isso conseguiria maior
números de respondentes. O Diretor Adjunto Educacional (DAE), Bruno C. Vani ra ficou as informações do Presidente do Concam e
reforçou que no câmpus foi ins tuído o GT que vem acompanhando as deliberações, os desdobramentos da pandemia, como também as
vacinações. O mesmo disse que o GT elaborou a proposta do ques onário e que na semana que vem, os alunos, os pais ou responsáveis
por alunos menores poderão preencher o ques onário e com o resultado das respostas, possam auxiliar na minuta e também servir de
base para a tomada de decisão do câmpus. Ressaltou que, em cada curso, o Núcleo Docente Estruturante (NDE) que é um órgão
consul vo e de assessoramento dos cursos superiores do IFSP, e a Comissão para Elaboração e Implementação de Projetos Pedagógicos
de Cursos de Educação Básica (CEIC) que acompanham os cursos técnicos têm a sua autonomia para planejar e tomar a melhor decisão
para o retorno das a vidades acadêmicas presenciais.  A conselheira Maria Cecília perguntou se há previsão do término das obras no
câmpus de Presidente Epitácio. O Sr. Alexandre respondeu que foi finalizado a repintura na quadra poliespor va e as salas do bloco B,
entretanto, o prédio do Bloco A houve alguns problemas de coloração, mas que já está sendo resolvido. A previsão do término é até o dia
15/09/2021 com o funcionamento de todos os condicionadores de ar instalados e funcionando no Bloco A. e) PEP NEWS: O Presidente do
Conselho de Câmpus, informou para o conhecimento da comunidade externa, destacando uma das promessas feitas na sua gestão, de
promover polí cas para estabelecer um canal de comunicação oficial (newsle er) para dar ampla transparência e publicidade das
discussões, desafios, e resultados que envolvam o Câmpus Presidente Epitácio. Assim, foi criado um bole m informa vo mensal que
chama PEP NEWS. Ao entrar no site PEP, encontrará a aba PEP NEWS, onde todas as informações relevantes do câmpus são publicizadas
nesse boletim. O Senhor Alexandre abriu a palavra para os conselheiros que quisessem fazer comunicações ou tirar dúvidas. O conselheiro
Sr. Djalma perguntou se tem no ques onário de Orientações para a Retomada das A vidades Acadêmicas Presenciais perguntas
referentes a inclusão digital dos alunos que passaram no período da pandemia, se houve a melhoria ao acesso à internet. O presidente
disse que não tem no ques onário, mas os alunos têm acesso ao câmpus, uma rede de wi-fi exclusivamente para os alunos e salientou
que foi trocado todos os equipamentos de rede e também foi contratado outro link de internet pensando exatamente nas questões da
inclusão digital. O conselheiro Sr. Djalma indagou em relação a audiência pública que vai ouvir da população qual a necessidade de novos
cursos, se existe algum levantamento prévio de opções de cursos ou se há existência de alguma demanda específica por parte da
população para determinado curso.  O Presidente do Conselho de Câmpus informou que ainda não tem informações por que ainda não foi
feito o levantamento dos dados da audiência pública. Para a construção dos novos cursos foi sugerido para passar aos coordenadores de
cursos para que apresentem opções de possíveis cursos para ofertar e levar para a população. Ressaltou que as coordenadorias já estão
fazendo o levantamento das possibilidades de cursos com o corpo docente atual que possam atender e deixar a população decidir por
cursos de maior interesse. Em seguida, o conselheiro Sr. Djalma fez convite à ins tuição para par cipar da programação da Semana da
Primavera que será realizada no dia 19/09 até o dia 25/09/2021. Informou das a vidades previstas como plan o de árvores, palestras e
sugeriu uma programação conjunta com o Ins tuto Federal. O presidente disse que estará presente, agradeceu pelo convite e se colocou
à disposição. O conselheiro Roberto, também aluno matriculado no Curso de Bacharelado em Ciência da Computação ques onou a
respeito da minuta em que a autonomia cabe aos próprios coordenadores dos cursos do retorno presencial, mas se haveria a
disponibilidade de retorno só para turmas em vez de cursos. O presidente disse que a autonomia será do NDE, pois eles que respondem
para o curso como um todo. 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. 
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