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ATA DA QUINQUAGÉSIMA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONCAM – CONSELHO DE CÂMPUS DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA EATA DA QUINQUAGÉSIMA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA 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 dezoito dias do mês de maio de dois mil e vinte e dois, por meio de videoconferência,

às quinze horas e dez minutos, deu-se início à quinquagésima quinta reunião ordinária 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 e Lucas Pinheiro Correa –

representando a classe dos técnicos administra vos, e Roberson Paulo Valencise e Gabriel de Oliveira 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 par cipação de todos,

solicitando ao secretário que realizasse a leitura da ATA da reunião anterior. Após a leitura, como não houve manifestações de correções a serem

realizadas por parte dos Conselheiros, foi colocado em votação, tendo sido aprovada por unanimidadefoi colocado em votação, tendo sido aprovada por unanimidade. Como estava ocorrendo dificuldade técnica

momentânea de comunicação com o Professor José Roberto Cantorani, preletor da primeira pauta, ficou acordado entre todos  a inversão de

apresentação das pautas, para evitar o desperdício de tempo.  Passa-se então para a discussão da Pauta 2)Pauta 2) “Nomeação da Biblioteca do Câmpus“Nomeação da Biblioteca do Câmpus

Registro do IFSP” – Pauta proposta pela Conselheira Carla Kawanami – preletora: Carla Kawanami. Registro do IFSP” – Pauta proposta pela Conselheira Carla Kawanami – preletora: Carla Kawanami. Com a palavra, a Conselheira Carla faz a leitura

do Comunicado enviado pela Coordenadoria da Biblioteca ao Conselho de Câmpus, cujo obje vo é o de solicitar a legi mação do pleito, o qual

explica detalhadamente como foi todo o processo público de escolha, evento ocorrido como parte da programação da “Semana da Leitura”, que

envolveu desde as sugestões dos nomes até a definição por eleição, o software u lizado para o gerenciamento da mesma, demonstrando o

resultado final ob do através de projeção para todos, cujo nome escolhido foi “Machado de Assis”; A Conselheira aproveita para parabenizar os

colegas da Biblioteca pela realização da “Semana da Leitura” e do processo de nomeação. Como não houve manifestação de dúvidas por parte dos

Conselheiros, foi colocado em votação e APROVADO por unanimidadefoi colocado em votação e APROVADO por unanimidade dos presentes. Passa-se então para a Pauta 1) “Aprovação do Curso dePauta 1) “Aprovação do Curso de

Aperfeiçoamento Interno (CAI) - Iniciação à Metodologia Cien fica -  Resolução 80/2016 de 06 de setembro de 2016”. Pauta proposta peloAperfeiçoamento Interno (CAI) - Iniciação à Metodologia Cien fica -  Resolução 80/2016 de 06 de setembro de 2016”. Pauta proposta pelo

presidente Anibal Takeshiro Fukama  – preletor: professor José Roberto Cantorani; presidente Anibal Takeshiro Fukama  – preletor: professor José Roberto Cantorani; Com a palavra, o professor Cantorani explica que o fator

mo vador para a proposição do curso vem do fato de que os alunos do ensino superior, no momento em que vão realizar seus TCCs, tem do

dificuldade com a apropriação da metodologia da pesquisa cien fica, uma vez que a grade curricular dos cursos não dispõe de uma disciplina

específica de “metodologia de pesquisa”.  O mesmo explica ter confirmado com os alunos da graduação que há enorme interesse pelo curso, que

inicialmente seria ofertado no formato FIC, mas percebeu-se posteriormente que seria mais interessante ofertá-lo apenas para o público interno,

uma vez que a proposta do curso está centrada em amparar os alunos graduandos no sen do da compreensão do processo metodológico de

desenvolvimento da pesquisa cien fica e em conhecimentos das normas; termina a explanação citando que as referências bibliográficas e normas

u lizadas para a composição do curso estão também citadas na proposta previamente enviadas aos Conselheiros, colocando-se à disposição para

esclarecer alguma dúvida. A Conselheira Carla parabeniza o professor pela iniciativa e pergunta se realmente não há na grade dos cursos superiores

uma disciplina que aborda a metodologia cien fica, e no caso posi vo, se os docentes que ministram a disciplina o farão também no curso

proposto. O professor Cantorani responde que, em relação ao curso superior de Pedagogia, não tem certeza se não há tal disciplina, porém, como

é um curso recente, de qualquer forma não há alunos na fase de elaboração do TCC. Para os outros cursos superiores, Licenciatura em Física e o

Bacharelado em Engenharia de Produção, afirma ter certeza não haver na grade a disciplina em questão, sendo que, neste úl mo, estão sendo

discu das mudanças na grade curricular, e provavelmente será incluído para os próximos anos. Não havendo mais dúvidas ou manifestações por

parte dos Conselheiros, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade dos presentesfoi colocado em votação e aprovado por unanimidade dos presentes. O Presidente faz um informe final, explicando que

está em andamento uma nova eleição para a complementação do quadro de Conselheiros, cuja perspec va é a de que os eleitos tomem posse na

reunião ordinária do mês de junho, a ser realizada no dia 15, e que fará outro pleito suplementar, caso as vagas não tenham sido totalmente

preenchidas. Parabeniza o Coordenador João Fabrício, da Biblioteca, pela realização da “Semana da Leitura” e também ao professor Cantorani pela

iniciativa do curso de aperfeiçoamento. Agradece a presença de todos. ENCERRAMENTO DA REUNIÃOENCERRAMENTO DA REUNIÃO: Sendo assim, nada mais havendo a tratar, às

15 horas e 50 minutos, deu-se por encerrada a reunião ordinária. Eu, José Otávio Gengo Junior, lavrei a presente ata, que deverá ser assinada por

todos os participantes da reunião. Registro, 18 de maio de 2022.
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