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ATA DA SEGUNDA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONCAM – CONSELHO DE CÂMPUS DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA EATA DA SEGUNDA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONCAM – CONSELHO DE CÂMPUS DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E

TECNOLOGIA DE SÃO PAULO – IFSP, CÂMPUS REGISTROTECNOLOGIA DE SÃO PAULO – IFSP, CÂMPUS REGISTRO . Aos trinta dias do mês de setembro de dois mil e vinte e dois, por meio de

videoconferência, às dezoito horas e dez minutos, deu-se início à segunda Reunião Extraordinária do CONCAM.  A reunião contou com a presença

dos conselheiros Paulo Silas Oliveira e Rogerio Haruo Watanabe – representando a classe docente; Carla Cris na Kawanami – representando a

classe dos técnicos administra vos, Guylherme de Pontes Rosa, Roberson Paulo Valencise e Sthefani Vitoria Gomes da Silva - representando a

classe dos discentes; foi presidida pelo Diretor Geral do Câmpus e presidente do CONCAM, Anibal Takeshiro Fukama , e secretariada por José

Otávio Gengo Junior. ABERTURA DA REUNIÃO: Constando o quórum regimental, o presidente deu por aberta a reunião, agradecendo a participação

de todos.  Foi realizada a leitura da ATA da Reunião Extraordinária anterior, e, após alguns apontamentos de correções realizados pela Conselheira

Carla Kawanami, foi colocada em votação e aprovada por unanimidade dos presentesfoi colocada em votação e aprovada por unanimidade dos presentes. Passa-se então para a Pauta 1) Aprovação do PPCa Pauta 1) Aprovação do PPC

reformulado do “Curso Técnico em Edificações Concomitante e Subsequente ao Ensino Médio” – Pauta Proposta pelo presidente Anibal Takeshiroreformulado do “Curso Técnico em Edificações Concomitante e Subsequente ao Ensino Médio” – Pauta Proposta pelo presidente Anibal Takeshiro

Fukama ; Preletor: Professora Ana Karla Olímpio Pereira. Fukama ; Preletor: Professora Ana Karla Olímpio Pereira. Com a palavra, a professora Ana, Coordenadora do Curso, agradece ao ConCam pelo

esforço de realizar a Reunião Extraordinária no intuito de conseguir aprovar o PPC dentro do prazo estabelecido, comentando que houve

dificuldade pelo fato da volta presencial das a vidades e do afastamento de dois professores efe vos do curso. Explica que o início do processo

deu-se a par r do momento da reformulação da CEIC, sendo baseado no que instrui a Resolução 10/2020 e na atualização do Currículo de

Referência. Informa que não houve alteração de carga horária, e as modificações mais relevantes foram atualizações nas ementas e das partes

rela vas ao Câmpus. Não houve manifestação de dúvidas por parte dos Conselheiros; a Conselheira Carla pediu a palavra para parabenizar pelo

trabalho realizado. Colocado em votação, foi aprovado por unanimidade dos presentesColocado em votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes. O presidente também parabeniza a professora e a equipe

pelo trabalho realizado; A professora Ana solicita a palavra para fazer um agradecimento à equipe da CSP que atuou na revisão do documento, em

especial às colegas Iamara Nepomuceno e Heleni Sousa Ferreira, pela relevante contribuição.  Passa-se então à Pauta 2) Aprovação do PPCPauta 2) Aprovação do PPC

reformulado do “Curso Técnico em Logís ca Concomitante e Subsequente ao Ensino Médio” – Pauta Proposta pelo presidente Anibal Takeshiroreformulado do “Curso Técnico em Logís ca Concomitante e Subsequente ao Ensino Médio” – Pauta Proposta pelo presidente Anibal Takeshiro

Fukama ; Preletor: Professor André Luis Tessaro. Fukama ; Preletor: Professor André Luis Tessaro. Com a palavra, o professor Tessaro, Coordenador do Curso, explica também ter encontrado as

dificuldades relatadas pela preletora anterior, ressaltando ter do pouco tempo para a realização da tarefa, uma vez que a instrução oficial da PRE-

RET só ocorreu em fevereiro deste ano. Aproveita a oportunidade para fazer agradecimentos especiais à CSP e ao professor Márcio Lúcio

Rodrigues, DAE do Câmpus, pela colaboração no processo. Explica que o atual PPC do curso é muito an go, datado de 2012, anteriormente

inclusive ao início das a vidades do Câmpus Registro, e que, não tendo sido elaborado por professores do Câmpus, portanto, não poderia ser o

mais adequado. Ressalta que esta foi uma excelente oportunidade para corrigir os erros iden ficados, e que, boa parte do que foi proposto tem

sido pensado desde 2017, por inicia va do então Coordenador, professor José Cantorani, que já demonstrava interesse em realizar a atualização

do PPC inadequado. Em relação à carga horária, não houve modificação, mantendo-se as 839,7 h (dentro das 800 h exigidas considerando a

margem de 5%); em relação às disciplinas, houve apenas adequações, visando tornar o cronograma de ensino mais coerente, como, por exemplo, a

inclusão de uma disciplina de Introdução à Logís ca no primeiro semestre; A modificação mais relevante deu-se pelas atualizações necessárias dos

pontos relacionados aos Temais Transversais, Pesquisa e Extensão, Coordenadoria Sóciopedagógica, estrutura do Câmpus e outros, que não

constavam no documento anterior. Finaliza agradecendo aos membros da CEIC pela realização do trabalho. O presidente passa a palavra aos

Conselheiros: O Conselheiro Rogerio Haruo faz dois apontamentos, o primeiro rela vo à ausência da informação do revisor textual, e o segundo

rela vo à ausência da página no documento que lista a composição da CEIC. O professor Tessaro responde que, por uma questão de tempo hábil, a

revisão textual será realizada após o retorno do documento da PRE-RET, e que acredita ter excluído acidentalmente a página citada, mais vai

recolocar. Com a palavra, a Conselheira Carla parabeniza pela realização do documento, ressaltando o quão interessante é realizar a leitura dos

PPCs e observar a evolução dos mesmos, inclusive pelas informações apresentadas sobre a Região do Vale do Ribeira, e ques ona se o curso de

Logís ca vai manter o padrão de fazer duas ofertas por ano, uma vez que os outros cursos técnicos já optaram por fazer apenas anualmente. O

professor Tessaro responde que tal opção deve-se ao fato do cumprimento da carga horária dos professores, que não se completaria se houvesse

oferta anual, porém, há a possibilidade da implantação de um curso de Gestão, e se concre zada esta ou qualquer outra possibilidade, haverá uma

revisão da situação atual, podendo haver a modificação para oferta anual. Não havendo mais manifestação de dúvidas por parte do Conselho, foifoi

colocado em votação e aprovado por unanimidade dos presentes, com as correções sugeridascolocado em votação e aprovado por unanimidade dos presentes, com as correções sugeridas. O presidente parabeniza a todos pelo esforço de

ter-se conseguido efetuar tais aprovações dentro do prazo es pulado, apesar de todas as dificuldades encontradas. ENCERRAMENTO DA REUNIÃOENCERRAMENTO DA REUNIÃO:

Sendo assim, nada mais havendo a tratar, às 19 horas e 10 minutos, deu-se por encerrada a Reunião Extraordinária.  Eu, José Otávio Gengo Junior,

lavrei a presente ata, que deverá ser assinada por todos os participantes da reunião. Registro, 30 de setembro de 2022.
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