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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE CÂMPUS DE PRESIDENTE EPITÁCIO – CONCAM-PEP,

REALIZADA AOS VINTE E UM DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS, NA SALA DE

REUNIÕES E VIDEOCONFERÊNCIA, NO HORÁRIO DAS DEZESSETE HORAS E TRINTA MINUTOS ÀS DEZOITO

HORAS E TRINTA E CINCO MINUTOS. ********************************************************************

Aos vinte e um dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois, das dezessete horas e trinta minutos às dezoito 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, Alexandre Ataide Carniato, e com a presença dos seguintes membros: 

Presidente (Diretor-geral): Alexandre Ataide Carniato; Representantes Docentes: Leonardo Ataide Carniato; Marcia Jani Cicero do

nascimento; Representantes Técnicos-Administrativos: Daiane Oliveira Lima da Silva; Maycon Cris Coser da Silva, convocado em

substituição do conselheiro Filippo Gustavo Guinossi de Almeida; José Hélio Alves Junior; Representantes Discentes: Ana Lívia Lima

Francisco; Evaldo Rogério Rodrigues Guirao Junior; Glória Sahara Maneti Goulart;

(os representantes da Sociedade Civil Organizada, da Comunidade Externa e de aluno Egresso estiveram ausentes); participaram também

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, os professores Charles de Souza Silva e Fernando Barros

Rodrigues. 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:  01) Membros do CONCAM: O Presidente informou que o ex-conselheiro suplente  do segmento discente Mateus

Antonio Guelfi havia solicitado a saída do Conselho de Câmpus. Sendo assim, foi atualizada a portaria do CONCAM, conforme a Portaria

PEP IFSP N° 0153, de 8 de setembro de 2022.  Em seguida, o Professor Charles apresentaria o Edital para recomposição de membros do

CONCAM, com reocupação de vagas para: 3 docentes suplentes e 1 titular, 1 TAE suplente e 2 suplentes para discentes. No entanto, neste

ínterim, foi publicada uma nova resolução que orienta sobre a composição do CONCAM. Dentre as mudanças apresentadas na nova

normativa, reduziu-se a quantidade de reuniões ordinárias; alterou-se a forma de composição de membros do CONCAM, incluindo como

membros natos os diretores adjuntos (DAA e DAE); e incluiu-se a possibilidade de coordenadores serem membros do CONCAM. Sendo

assim, deliberou-se que, a partir desta nova normativa, que será primeiramente analisada pelos membros e pelo Prof. Charles (representante

da Comissão Eleitoral), será deflagrado novo processo eleitoral, a ser presidido pelo Prof. Charles. 

02) Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT) -  proposta de alteração de 18 a 22 de outubro para 16 a 19 de novembro: o

Presidente informou aos presentes que tal alteração se deve ao período eleitoral, seguindo recomendação da cartilha eleitoral; espera-se

também realizar o evento “Venha nos Conhecer” no dia 19 de novembro. A mudança foi aprovada por unanimidade pelos conselheiros. 

 

Dando prosseguimento à pauta, passou-se ao assunto de tramitações de projetos pedagógicos de cursos (PPCs) do câmpus. Inicialmente, o

Diretor Adjunto Educacional Bruno informou que estão ocorrendo, em paralelo, várias tramitações de PPCs no câmpus, e que como cada

processo de tramitação possui várias estágios, optou-se por compartilhar o acesso ao Processo SUAP com os conselheiros e realizar a

deliberação do CONCAM dos processos que estão em vias de serem encaminhados para a Pró-Reitoria de Ensino (PRE) na presente

reunião. Com isso, aproveita-se o espaço da reunião ordinária do CONCAM para as devidas deliberações. Bruno informou também que,

para todos os cursos, a regência compartilhada está sendo analisada e discutida coletivamente para atender aos dispostos da Portaria

Normativa 27/2021, considerando aspectos da infraestrutura do câmpus. Informou que os casos de cursos na qual o índice de esforço do

curso (IEC) foi superior ao Fator de Esforço Docente (FEC) previsto em normativas se deu principalmente por questões de infraestrutura

(devido a vários laboratórios do câmpus não comportarem quarenta alunos), bem como devido às disciplinas de projeto integrador, as quais

têm previsão de regência compartilhada. 

O professor Carniato comentou sobre os esforços para melhoria nos laboratórios, como a intenção de realizar upgrade nos computadores

dos laboratórios e a de construir um laboratório de informática maior, com capacidade de 40 máquinas; contextualizou os parâmetros

relacionados à carga horária dos cursos em face às respectivas diretrizes curriculares e/ou catálogos, conforme a modalidade; apresentou os

impactos da regência compartilhada, com o histórico de construção da portaria normativa 27/2021, na qual fez parte do Grupo de Trabalho



que a elaborou após debate com a comunidade; pontuou também sobre os limites de carga horária das resoluções do IFSP e de que é

importante atentar-se a estes limites para permitir melhor atendimento ao papel social do IFSP e possivelmente ofertar mais cursos e vagas

para a comunidade. A professora Márcia pontuou que é necessário um esforço para se adaptar à nova realidade, e que os impactos de

infraestrutura vão demandar investimentos.

03) Reformulação do PPC de Bacharelado em Ciência da Computação: 

o Diretor Adjunto Educacional Bruno informou que a reformulação está sendo realizada principalmente para implantação dos currículos de

referência e curricularização da extensão, seguindo diretrizes vigentes; o PPC está tramitando conforme Resolução 10/2020, estando na fase

de análise técnico pedagógica (ATP) com o setor sociopedagógico do câmpus; os trâmites e ritos processuais estão sendo seguidos

conforme tal resolução,  e necessita-se submeter o PPC para a PRE impreterivelmente até 30/09 para que o curso esteja previsto no

respectivo edital de seleção. Sendo submetido para apreciação do CONCAM, foi aprovado por unanimidade.

04) Reformulação do PPC de Bacharelado em Engenharia Elétrica: 

O Professor Fernando, coordenador em exercício do curso (em substituição às férias do coordenador Prof. Tiago Veronese Ortunho),

apresentou aspectos sobre a reformulação do referido PPC; informou que o fator de esforço do curso extrapolou em relação ao

recomendado em normativa vigente principalmente devido à capacidade dos laboratórios didáticos do câmpus, que em sua maioria são

preparados para turmas de vinte a vinte e cinco alunos. O Diretor Adjunto Educacional Bruno informou que a reformulação também está

sendo realizada para implantação dos currículos de referência e curricularização da extensão, seguindo diretrizes vigentes; o PPC está

tramitando conforme Resolução 10/2020, já foi feita análise técnico pedagógica (ATP) com o setor sociopedagógico do câmpus e o NDE

do curso realizou as correções necessárias no PPC; os trâmites e ritos processuais estão sendo seguidos conforme Resolução 10/2020, e

necessita-se submeter o PPC para a PRE impreterivelmente até 30/09 para que o curso esteja previsto no respectivo edital de seleção.

Sendo submetido para apreciação do CONCAM, foi aprovado por unanimidade.

05) Reformulação do PPC de Técnico em Edificações: o Diretor Adjunto Educacional Bruno informou que a reformulação está sendo

realizada para implantação dos currículos de referência, e, neste caso, também há alteração no número de vagas ofertadas, mudando de 80

vagas anuais para 40 vagas anuais, para futura alternância com o curso técnico em Design de Interiores (prevista para iniciar no segundo

semestre de 2023); o PPC está tramitando conforme Resolução 10/2020, já foi feita análise técnico pedagógica (ATP) com o setor

sociopedagógico do câmpus e a CEIC do curso está providenciando os ajustes necessários no PPC; os trâmites e ritos processuais estão

sendo seguidos conforme Resolução 10/2020, e necessita-se submeter o PPC para a PRE impreterivelmente até 30/09 para que o curso

esteja previsto no respectivo edital de seleção. Sendo submetido então para apreciação do CONCAM, foi aprovado por unanimidade.

06) Implantação do PPC de Técnico em Comércio:

o Diretor Adjunto Educacional Bruno informou que esta implantação de curso está sendo realizada conforme previsto na revisão do PDI

2019-2023, e, neste caso, após debate com a comunidade, foi aprovada a implantação do curso Técnico em Comércio  (prevista para iniciar

no segundo semestre de 2023) e a extinção do curso Técnico em Administração; o PPC está tramitando conforme Resolução 10/2020, já foi

feita análise técnico pedagógica (ATP) com o setor sociopedagógico do câmpus e também pela reitoria; a CEIC do curso providenciou os

ajustes necessários no PPC; os trâmites e ritos processuais estão sendo seguidos conforme resolução 10/2020, e necessita-se submeter o

PPC para a PRE para continuidade nos trâmites.  Sendo submetido então para apreciação do CONCAM, foi aprovado por unanimidade.

07)  Implantação do PPC de Técnico em Sistemas de Energia Renovável: o Diretor Adjunto Educacional Bruno informou que esta

implantação de curso está sendo realizada conforme previsto na revisão do PDI 2019-2023, e, neste caso, após debate com a comunidade,

foi aprovada a implantação do curso Técnico em Sistemas de Energia Renovável  (prevista para iniciar no primeiro semestre de 2023) e a

extinção do curso Técnico em Eletrotécnica; o PPC está tramitando conforme Resolução 10/2020, já foi feita análise técnico pedagógica

(ATP) com o setor sociopedagógico do câmpus; a CEIC do curso providenciou os ajustes necessários no PPC; os trâmites e ritos

processuais estão sendo seguidos conforme Resolução 10/2020, e necessita-se submeter o PPC para a PRE impreterivelmente até 30/09

para que o curso esteja previsto no respectivo edital de seleção e para continuidade nos trâmites.  Sendo submetido então para apreciação

do CONCAM, foi aprovado por unanimidade.

08) Informes: o Prof. Carniato informou que foi necessário alterar o sábado letivo de 30/07 para 06/08; informou que os próximos PPCs a

serem tramitados são os dos cursos integrados, Informática e Mecatrônica, e do curso de Pedagogia; informou a data prevista do próximo

processo seletivo para os cursos técnicos; informou que o ingresso para os cursos superiores ainda será discutido no colégio de dirigentes, e

ressaltou a oportunidade de se ouvir a opinião dos colegas; informou que a próxima reunião do CONCAM que estava agendada será adiada,

e a nova data será informada oportunamente, de acordo com o novo regulamento; comentou sobre manifestações recebidas pela

comunidade por meio do formulário “Fale com o Diretor”; comentou sobre os esforços para realizar estudos de viabilização da autogestão

do contrato de alimentação, uma vez que o atual contrato de alimentação está se encerrando; comentou que com a autogestão do contrato,

espera-se fornecer refeições a um custo mais acessível, porém, também são esperadas dificuldades e serão necessários muitos esforços para



que o serviço tenha pleno funcionamento; informou que deverão ser feitos pregões/licitações para aquisição de utensílios de cozinha, de

alimentos e de prestação de serviços; informou que o atual contrato de vigilância tem validade até março de 2023; informou que as obras do

novo Bloco estão em fase final.

III. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Presidente do CONCAM agradeceu novamente a presença de 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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