
 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE CÂMPUS DE PRESIDENTE EPITÁCIO – CONCAM-PEP, 
REALIZADA AOS SEIS DIAS DO MÊS DE ABRIL DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS, NA SALA DE REUNIÕES, NO 
HORÁRIO DAS DEZESSETE HORAS E TRINTA MINUTOS ÀS DEZOITO HORAS E TRINTA MINUTOS.
********************************************************************
Aos seis dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois, das dezessete horas e trinta minutos às dezoito horas e trinta minutos, 
realizou-se a reunião ordinária do Conselho de Câmpus Presidente Epitácio – CONCAM-PEP, na sala de reuniões do câmpus. Sob a 
presidência do Diretor Geral, Alexandre Ataide Carniato, e com a presença dos seguintes membros: Presidente (Diretor-geral):
Alexandre Ataide Carniato; Representantes Docentes: Leonardo Ataide Carniato; Nathalie Zamariola; Rosana Abbud Olivete; 
Representantes Técnicos-Administrativos: Daiane Oliveira Lima da Silva; Filippo Gustavo Guinossi de Almeida; Maria Cecília de Castro 
Pereira; Felipe Juliano Gomes Silva Domingues; Representantes Discentes: Ana Lívia Lima Francisco; Evaldo Rogério Rodrigues Guirao 
Junior; Julio César Cândido dos Santos; Representante da Sociedade Civil Organizada: Djalma Domingos Weffort de Oliveira. 
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 e a senhora Fernanda Cristina de Souza, Coordenadora do Curso 
de Licenciatura em Pedagogia. I. ABERTURA: Constatado o quórum, o Presidente deu por aberto os trabalhos da presente reunião e 
agradeceu a presença de todos. II. ORDEM DO DIA:  1) Atualização do PPC do Curso de Pedagogia: o diretor Alexandre Carniato 
informou que o referido curso está em processo de reconhecimento e a visita de avaliação do MEC está agendada para o período de 27 a 29 
de abril. A proposta de atualização do PPC fora encaminhada via ad referendum, conforme Portaria CONCAM PEP 001/2022, de 10 de 
março de 2022, para o cumprimento de prazos junto aos trâmites seguindo a Resolução 10/2020 do IFSP, que regulamenta os trâmites para 
atualizações de PPCs de cursos. Sendo assim, convidou-se a Profa. Fernanda para explicar sobre o processo para posterior deliberação do 
CONCAM. A Profa. Fernanda apresentou os documentos referentes à atualização do PPC, com destaque para o quadro de alterações, as 
Análises Técnico-Pedagógicas (ATPs), principais atualizações no PPC, ata do NDE do dia dezessete de novembro de dois mil e vinte e um, 
com o respectivo Apêndice C, constando as alterações na bibliografia do curso.  O Presidente perguntou aos conselheiros se havia algum 
comentário ou dúvidas a dirimir. O Prof. Leonardo Carniato questionou sobre as adequações na bibliografia, dúvida à qual a Professora 
Fernanda esclareceu que se deve principalmente a alterações na disponibilidade de materiais no acervo virtual. Após a apresentação dos 
documentos e esclarecimento de dúvidas, passou-se para a deliberação do CONCAM, o qual aprovou a proposta de atualização do PPC do 
Curso de Pedagogia e de documentos associados por unanimidade. 2) Calendário Acadêmico 2022 - Câmpus-PEP: proposta de alteração 
da Semana da Diversidade e da Semana de Computação. O Prof. Carniato explicou que, devido aos processos de reconhecimento dos 
cursos de Licenciatura em Pedagogia e Bacharelado em Ciência da Computação, houve solicitação de mudanças no calendário acadêmico, 
com proposta de alteração das seguinte semanas: Semana da Diversidade (de 25 a 29 de abril para 23 a 27 de maio de 2022); e Semana de 
Computação (de 9 a 13 de maio para os dias 6 a 10 de junho de 2022).  O Presidente passou a palavra aos conselheiros para esclarecimento 
de dúvidas ou comentários. O Prof. Leonardo questionou sobre a possibilidade de juntar Semanas de Engenharia Elétrica e de Computação. 
O Prof. Carniato informou que passará a sugestão aos organizadores. Em seguida, passou-se à deliberação do CONCAM, que deliberou 
pela aprovação por unanimidade às alterações nas referidas semanas. 3) Atualização na composição do CONCAM: O Prof. Carniato 
informou que o membro do CONCAM Paulo Roberto Rosa, do segmento docente, passou a exercer uma Função de Apoio à Gestão (FAG) 
para Coordenação de Curso de Tecnologia em Processos Gerenciais do Câmpus Presidente Epitácio, conforme Portaria PEP IFSP N° 0049, 
de 4 de Abril de 2022. Em seguida,  apresentou o regulamento do CONCAM PEP (Resolução 001/2015 - CONCAM-PEP), que estabelece, 
em seu artigo 9°, que membros que passaram a exercer cargos em comissão ou de assessoramento, remunerados ou não, perdem 
automaticamente o mandato. O Presidente abriu a palavra aos membros para confirmar se há consenso no entendimento deste artigo da 
Portaria. Após a consulta aos membros, houve consenso, e, por conseguinte, aprovação por unanimidade pela saída do membro Paulo 
Roberto Rosa devido à mencionada FAG. 4) Informes: a) uso de máscara no câmpus: O Prof. Carniato colocou em pauta, em caráter de 
informe, uma consulta sobre a liberação (ou não) do uso de máscara nos ambientes do câmpus; contextualizou a legislação estadual e o 
Protocolo de Biossegurança do IFSP acerca do uso de máscaras. Informou que o Comunicado com orientações do câmpus atualmente 
vigente apenas dispensa o uso de máscaras em caso de práticas esportivas sob orientação de servidor responsável, e que durante as aulas os 
alunos têm ficado de máscara; porém, nota-se certo relaxamento da comunidade interna quanto ao uso de máscara nos ambientes externos, 
tais como pátio, escadas e corredores. Informou que gostaria de obter a opinião dos conselheiros e demais colegas de trabalho acerca de 
uma possível flexibilização, com possibilidade de continuar mantendo o uso dentro das salas de aula. Comentou que há orientações de 
cientistas de que este tipo de medida poderia ser salutar e plausível (liberação do uso de máscara em ambientes externos e em ambientes de 
trabalho com distanciamento). O Prof. Carniato informou que aguarda contribuições dos conselheiros até o dia doze de abril. b) Sábado 



Letivo do dia 14 de maio: O Prof. Carniato informou que haverá novo plantio de árvores no próximo sábado letivo, como atividade de 
conscientização ambiental. Foi criado evento no SUAP para que as pessoas interessadas em participar recebam certificados, tanto 
participantes do evento, bem como membros da comissão organizadora. c) Informe do conselheiro Djalma - Palestra sobre arborização: o 
conselheiro Djalma informou que recebeu um convite para palestrar na Semana da Construção Civil no mês de maio, com o tema de 
arborização. Informou que gostaria de ouvir a opinião dos membros acerca de uma possível campanha de arborização com participação do 
IFSP, para as atividades não se resumirem apenas à palestra. O Prof. Carniato informou que as comissões organizadoras das semanas têm 
autonomia para organizá-las, e informou que uma campanha poderia ser realizada, pois o tema é relevante; informou que seria interessante 
conversar com os professores da área de arquitetura e construção civil, que fizeram o convite, para articular uma possível proposta de um 
projeto maior. d) Informe do conselheiro Djalma - sugestões de novos cursos no câmpus: o conselheiro informou que em contato com 
pessoas da sociedade civil, recebeu sugestão de demandas de cursos na área de meio ambiente. Também recebeu a demanda de cursos 
técnicos em enfermagem por parte de representantes da Santa Casa de Presidente Epitácio, pois há carência por este tipo de profissional na 
região.  O Prof. Carniato contextualizou as discussões da última revisão do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), no qual o 
interesse do Curso Técnico em Meio Ambiente foi levantado. Informou que as atividades para elaboração do PDI 2024-2028 começarão em
breve, e informou sobre o quadro de servidores atualmente lotados no câmpus, onde há limitação de abertura de cursos no eixo de saúde 
devido a ausência de profissionais desta área no câmpus; informou que o quadro de docentes do câmpus está quase completo, o que 
inviabiliza, no momento, a abertura de cursos na área de enfermagem; esclareceu que para o próximo PDI, novas consultas serão realizadas 
e haverá diálogo entre servidores e comunidade.  III. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Presidente do CONCAM 
agradeceu novamente a presença todos e encerrou a reunião. Eu, Bruno César Vani, secretário ad hoc, lavrei a presente Ata que, depois de 
aprovada, vai ser assinada digitalmente por mim, pelo Presidente, pelos conselheiros presentes e demais participantes da reunião. 
************************************
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