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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE CÂMPUS PRESIDENTE EPITÁCIO –
CONCAM-PEP, REALIZADA AOS SEIS DIAS DO MÊS DE JULHO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE
E DOIS, NAS DEPENDÊNCIAS DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DE SÃO PAULO, CÂMPUS PRESIDENTE EPITÁCIO NO HORÁRIO DAS
DEZESSEIS HORAS E CINCO MINUTOS ÀS DEZESSEIS HORAS E TRINTA E CINCO MINUTOS.

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

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, 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 e

Rosana Abbud Olivete;  Representantes dos Técnicos-Administrativos: Filippo Gustavo Guinossi de Almeida e Maria Cecilia de Castro

Pereira; Representantes dos Discentes: Glória Sahara Maneti Goulart, Julio César Cândido dos Santos. Participaram da presente reunião,

convidados pelo Diretor-geral do câmpus, o senhor Randal Franklin Siqueira Campos e o Presidente do Núcleo Docente Estruturante do

Curso de Bacharelado em Engenharia Elétrica, senhor Fernando Barros Rodrigues. I. ABERTURA: Constatado o quórum, o Presidente

deu por aberto os trabalhos da presente reunião. Agradeceu a presença de todos. II. ORDEM DO DIA: 1) Código Eleitoral - Vagas
Remanescentes para o Conselho de Câmpus (CONCAM): O Presidente do Concam informou que em virtude de designação,

afastamento e remoção de alguns conselheiros do segmento docentes, necessitará para o próximo mês uma nova eleição para o

preenchimento das vagas. Para as vagas do segmento docentes precisará de 1 vaga para titular e 3 vagas de suplentes e para o segmento dos

discentes, 1 vaga de suplente. 2) Aprovação Ad Referendum da atualização do Projeto Pedagógico do Curso de Bacharelado em
Engenharia Elétrica: o Presidente do Concam informou que o referido curso está em processo de reconhecimento e a visita de avaliação

do MEC está agendada para o período de 29, 30 e 31 de agosto de 2022. A proposta de atualização do PPC fora encaminhada via ad

referendum, conforme Portaria CONCAM PEP 002/2022, de 24 de junho de 2022, para o cumprimento de prazo junto aos trâmites

seguindo a Resolução 10/2020 do IFSP, que regulamenta os trâmites para atualizações de PPCs de cursos. Sendo assim, convidou-se o

Prof. Fernando para explicar sobre o processo para posterior deliberação do CONCAM. O Prof. Fernando explicou alguns pontos da

atualização do PPC, pontos estes constantes no Quadro Comparativo, que contém as principais alterações do PPC que foi encaminhado

para os conselheiros através do correio eletrônico. O Presidente perguntou aos conselheiros se havia algum comentário ou dúvidas a

dirimir. Após a apresentação, passou-se para a deliberação do CONCAM, o qual aprovou a proposta de atualização do PPC do Curso de

Bacharelado em Engenharia Elétrica por unanimidade. 3) Informes: a) Nova Resolução do Concam: O Presidente informou que foi

apresentado na última reunião do Colégio dos Dirigentes, o Regimento dos Conselhos de Câmpus, no âmbito do IFSP, onde haverá

algumas mudanças e posteriormente seguirá para aprovação. b) Resolução n.° 109/2015:  Também informou que a Resolução n.°

109/2015, de 04 de novembro de 2015 terá que ser revista devido a Portaria n° 983, de 18 de novembro de 2020 do MEC. c) Ponto
eletrônico: O Presidente do Conselho de Câmpus informou sobre o ponto eletrônico, através da Instrução Normativa n.°8/2022-

RET/IFSP, de 1 de julho de 2022 que estabelece o procedimento padrão, no âmbito do IFSP, para o registro regular da jornada de trabalho

e orienta os procedimentos operacionais e o fluxo do sistema de ponto.  Destacou que os servidores que fizerem mais de 6 horas diárias,

terão que realizar o registro biométrico, 4 vezes no dia. A IN entrará em vigor no dia 1 de setembro de 2022. d) Corte Orçamentário: O
Diretor Adjunto de Administração senhor Randal Franklin Siqueira Campos comunicou que o Governo Federal havia anunciado

anteriormente um bloqueio de 14,54% das verbas para custeio. Uma semana depois, o MEC anunciou que o bloqueio havia reduzido pela

metade, totalizando 7,2%. Tempo depois, o MEC informou novamente o corte no orçamento de 10%, perda equivalente no câmpus a

R$176.000,00. e) Obras: O mesmo informou que o término da obra está previsto para o mês de agosto, faltando ainda concluir a cobertura,

instalação elétrica, entre outros. 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, pelo Diretor

Adjunto Educacional e pelo Diretor Adjunto de Administração.
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