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

Aos trinta e um dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois, das dezesseis horas e cinco minutos às dezesseis horas e trinta e

dois 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

Youtube do câmpus: https://www.youtube.com/watch?v=n6DBJ4fcZx0.  Sob a presidência do Diretor-geral, senhor Alexandre Ataide

Carniato e com a presença dos conselheiros 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

(suplente) e Rosana Abbud Olivete (suplente). Representantes dos Técnicos-Administrativos: Daiane Oliveira Lima da Silva, Maria Cecilia

de Castro Pereira, Filippo Gustavo Guinossi de Almeida e Felipe Juliano Gomes Silva Domingues (suplente); Representantes dos

Discentes: Glória Sahara Maneti Goulart, Ana Lívia Lima Francisco e Evaldo Rogério Rodrigues Guirao Junior (Suplente). Representante

da Comunidade Externa – Sociedade Civil Organizada: Djalma Domingos Weffort de Oliveira. Representante da Comunidade Externa –

Aluno Egresso: Mônica Oliveira Primo de Lima. Participaram da presente reunião, convidados pelo Diretor-geral do câmpus, o senhor

Randal Franklin Siqueira Campos, Diretor Adjunto de Administração, 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 e

agradeceu a alguns conselheiros que mesmo estando de férias, atendeu prontamente a convocação. II. ORDEM DO DIA: 1) Retomada da
volta presencial: O Presidente do CONCAM-PEP, Senhor Alexandre Ataide Carniato comentou do objetivo desta reunião sobre qual

etapa que o Câmpus Presidente Epitácio deverá retomar a partir do dia 07/02/2022. O Presidente apresentou os principais pontos, como da

Portaria n° 620/IFSP, de 29 de janeiro de 2022, que trata dos critérios para retomada das atividades acadêmicas. Comentou que houve a

diminuição de alguns critérios e indicadores em relação a última portaria. Ressaltou sobre a Portaria Normativa n°37/2022-RET/IFSP, de

29 de janeiro de 2022, que torna obrigatória a comprovação de vacinação contra Covid-19, para entrada e circulação de todas as pessoas nas

dependências de todas as unidades do IFSP. Essa comprovação será a partir de 07/02/2022. Foi abordado rapidamente os principais pontos

do Protocolo de Biossegurança do IFSP (Janeiro/2022) que foi atualizado recentemente. Até o dia 31/03/2022, fica permitida a critério da

chefia imediata, a flexibilização da jornada de trabalho presencial, evitando concentração de pessoas em um único turno. E a partir do dia

01/02/2022, as unidades que se encontrarem em condições, apresentando indicadores locais que permitam o retorno presencial integral em

atendimento aos protocolos sanitários, estarão autorizadas a realizar a ocupação de 100% dos espaços. Destacou também, sobre o

levantamento do esquema vacinal dos 103 servidores ativos do Câmpus-PEP. Destes, 101 servidores apresentaram ciclo vacinal completo,

1 apresentou apenas a 1ª dose e 1 servidor não tomou nenhuma das doses. O Presidente comentou sobre o Boletim Epidemiológico e a

situação atual do câmpus. Baseando-se no cenário atual, a situação epidemiológica de Presidente Epitácio, pode ser encaixado nas etapas 2,

3 ou 4 da Portaria n° 620/IFSP, de 29/01/2022. Desta maneira, a partir dos dados apresentados pelo Presidente do CONCAM, baseando-se

nos critérios técnicos apontados, caberá aos conselheiros do Conselho do Câmpus presentes a decisão de qual etapa que o IFSP Câmpus

Presidente Epitácio retornará a partir do dia 07/02/2022. Após a apresentação, foram dirimidas algumas dúvidas e alguns conselheiros e o

diretor adjunto fizeram as suas considerações. Foi feito uma enquete de votação, perguntando qual etapa você considera que devemos

retomar as atividades acadêmicas a partir de 07/02/2022? As opções foram: Etapa 2, 3 – atividades acadêmicas de alternância e a Etapa 4 –

100% presencial. Foi colocado em votação e o resultado foram 9 votos para a Etapa 4 e 1 voto para a Etapa 2, 3. Com o resultado, as

atividades acadêmicas do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Câmpus Presidente Epitácio retornará 100% presencial, a

partir do dia 07/02/2022. II. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Presidente do CONCAM agradeceu a presença de todos

e assim, encerrou a reunião. 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, pelos conselheiros presentes e pelo Diretor

Adjunto Educacional. *****************************************************************
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