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ATA DA QUINQUAGÉSIMA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONCAM – CONSELHO DE CÂMPUS DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,ATA DA QUINQUAGÉSIMA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONCAM – CONSELHO DE CÂMPUS DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,

CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO – IFSP, CÂMPUS REGISTROCIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO – IFSP, CÂMPUS REGISTRO . Aos dezenove dias do mês de outubro de dois mil e vinte e dois, por

meio de videoconferência, às quinze horas e dez minutos, deu-se início à quinquagésima nona reunião ordinária do CONCAM.  A reunião

contou com a presença dos conselheiros Paulo Silas Oliveira e Rogerio Haruo Watanabe – representando a classe docente; Jucinara Alves

de Melo e Carla Cris na Kawanami  – representando a classe dos técnicos administra vos e Guylherme de Pontes Rosa – 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: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 Ordinária anterior. Após a leitura, como não

houve manifestações de correções a serem realizadas por parte dos Conselheiros, foi colocado em votação, tendo sido aprovada porfoi colocado em votação, tendo sido aprovada por

unanimidade dos presentesunanimidade dos presentes. Em seguida, foi realizada a leitura da ATA da segunda Reunião Extraordinária. Após a leitura, onde foram

iden ficados alguns erros de digitação, e não havendo outros apontamentos de correções necessárias por parte dos Conselheiros, foifoi

colocado em votação, tendo sido aprovada por unanimidade dos presentes. colocado em votação, tendo sido aprovada por unanimidade dos presentes. O presidente passa a palavra ao secretário, que realiza um

informe generalizado acerca da Resolução Norma va IFSP n° 9, de 06/09/2022, que atualiza as regras para o funcionamento dos Conselhos

de Câmpus. Após as informações do secretário, o presidente complementa afirmando que as providências exigidas no novo documento

estão sendo encaminhadas, que há prazo hábil para tal, e serão discu das nas próximas Reuniões, assim que se resolvam as questões que

se fazem mais urgentes no momento, que são as aprovações dos PPCs reformulados. Passa-se então para a Pauta 1) Alteração de sábadoPauta 1) Alteração de sábado

le vo do dia 22/10/2022 para o dia 05/11/2022. Pauta proposta pelo presidente Anibal Takeshiro Fukama . Preletor: Professor Márciole vo do dia 22/10/2022 para o dia 05/11/2022. Pauta proposta pelo presidente Anibal Takeshiro Fukama . Preletor: Professor Márcio

Lúcio Rodrigues – Diretor Adjunto de Ensino; Lúcio Rodrigues – Diretor Adjunto de Ensino; Com a palavra, o professor Márcio, Diretor Adjunto Educacional do Câmpus, explica que

quando da elaboração do calendário acadêmico le vo, pensou-se em u lizar o sábado, dia 22/10, em função de ser o antecessor à Semana

Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT), que estava prevista para ocorrer a par r da segunda-feira, dia 24/10. Neste sábado que antecede

a abertura da feira está previsto ser realizado o evento “Open de Xadrez”, que é parte da programação. Com o advento das eleições e o

consequente adiamento da abertura da SNCT para a data de 07/11 (segunda-feira), faz-se necessário também adiar esse sábado le vo para

05/11, podendo, dessa forma, manter a lógica da programação. Não havendo dúvidas por parte dos Conselheiros, foi colocado em votaçãofoi colocado em votação

e aprovado por unanimidade dos presentes. e aprovado por unanimidade dos presentes. Passa-se para a Pauta 2) Aprovação do Curso de Aperfeiçoamento Interno “História para oa Pauta 2) Aprovação do Curso de Aperfeiçoamento Interno “História para o

Enem”. Pauta proposta pelo presidente Anibal Takeshiro Fukama . Preletor: Professor Ricardo Sorgon Pires; Enem”. Pauta proposta pelo presidente Anibal Takeshiro Fukama . Preletor: Professor Ricardo Sorgon Pires; Com a palavra, o professor

Ricardo explica que trata-se de um curso preparatório para o ENEM, que já foi aplicado quando o mesmo lecionava no Câmpus São José

dos Campos, cuja mo vação para a proposta foi a percepção da necessidade de um espaço para o aprofundamento das discussões exigidas

no Exame, e que, apesar de ser da disciplina de História, também aborda outros conteúdos, tendo em vista o caráter cada vez mais

interdisciplinar do ENEM. A carga horária do curso é de 30 a 32 horas, e é aberto a todos os maiores de 14 anos, porém, é mais voltado

para os alunos dos terceiros anos. O professor explica que começou a exercer suas a vidades no Câmpus Registro já com o semestre em

andamento, e, portanto, o tempo hábil para elaboração e aplicação deste curso ficou um pouco curto para este ano, mas, que para os

próximos anos pretende fazer algo mais elaborado e extenso, com a ajuda inclusive de outros docentes. Com a palavra, a Conselheira

Carla, após parabenizar o professor pela inicia va, pergunta em qual horário será ofertado o curso, se exis rá a possibilidade de estendê-lo

aos alunos do período noturno. O professor responde que não havia considerado esta possibilidade, e que conseguiu, com dificuldade,

“encaixar” o curso somente em dois horários, nas manhãs e tardes das segundas-feiras, para atender aos alunos do ensino integrado,

porém, como já citado, para os próximos anos, com mais tempo disponível, pode-se pensar em uma forma de se atender a todos. Não

havendo mais dúvidas por parte dos Conselheiros, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade dos presentes. , foi colocado em votação e aprovado por unanimidade dos presentes. O presidente

parabeniza o professor e deseja que o curso traga bons frutos aos alunos. Passa-se à Pauta 3) Aprovação do PPC reformulado do cursoPauta 3) Aprovação do PPC reformulado do curso

Superior ”Licenciatura em Pedagogia”. Pauta proposta pelo presidente Anibal Takeshiro Fukama . Preletor: Professor João HenriqueSuperior ”Licenciatura em Pedagogia”. Pauta proposta pelo presidente Anibal Takeshiro Fukama . Preletor: Professor João Henrique

Cândido de Moura; Cândido de Moura; Com a palavra, o professor João Henrique, Coordenador do Curso, inicia fazendo uma crí ca em relação à falta de

reconhecimento da importância que o mesmo julga acontecer com os cursos de Licenciatura, e também à imposição da Resolução 2/2019

do CNE, principalmente em relação ao Curso de Licenciatura em Pedagogia do Câmpus Registro, cujo início foi em 2021, portanto, ainda na

segunda turma, havendo a  obrigatoriedade, desnecessária na visão do mesmo,  de acontecer a reformulação num ambiente de pós

pandemia e readaptação. Con nua a fala fazendo uma saudação especial aos professores Evandro Tortora, Natália Bortolaci e Ofélia

Marcondes pela contribuição no trabalho, ressaltando a necessidade de haver mais um pedagogo para o curso a par r do ano de 2024,

para garan r o bom andamento do mesmo.  Explica que o documento é o resultado de um grande trabalho cole vo, que absorveu

contribuições de várias áreas do Câmpus, cuja proposta é muito inovadora e plural, incluindo a integração entre diferentes saberes.

Informa que, embora a Resolução acima citada desobriga a inclusão das “horas complementares” e do TCC, decidiu-se mantê-los por

entenderem que são de fundamental importância para a formação dos futuros pedagogos. A Conselheira Carla tentou manifestar-se

oralmente, mas, por problemas técnicos não foi possível ouvi-la; Segue transcrição das mensagens escritas pela mesma no chat da

plataforma: “Representado a Coordenadoria Sociopedagógica, gostaríamos de parabenizar a inicia va de valorizar a par cipação da CSP

nas discussões do NDE e do colegiado, dessa forma fortalecendo o processo de elaboração dos PPCs dos cursos de licenciatura e

consequentemente fortalecendo o espaço democrá co de discussão e construção do conhecimento”; “Quanto à primeira fala, pontuei

que faço coro ao estranhamento ao movimento de reformulação dos documentos, promovido pela PRE, movimento este que também



chegou à Resolução da Coordenadoria Sociopedagógica, num momento de retorno às atividades presenciais”. O Conselheiro Rogério Haruo

informa que iden ficou algumas inconsistências na grafia de algumas nomenclaturas que precisam ser corrigidas, e que fará o envio de

tais apontamentos ao professor João Henrique, porém, não considera ser impeditivo à aprovação. Não havendo mais dúvidas por parte dos

Conselheiros, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade, desde que efetuadas as correções apontadas. foi colocado em votação e aprovado por unanimidade, desde que efetuadas as correções apontadas. O presidente

parabeniza o professor João e a equipe pelo trabalho realizado, e passa-se para a Pauta 4) Aprovação do PPC reformulado do cursoPauta 4) Aprovação do PPC reformulado do curso

Superior “Licenciatura em Física”. Pauta proposta pelo presidente Anibal Takeshiro Fukama . Preletor: Professor Ivelton Soares da Silva;Superior “Licenciatura em Física”. Pauta proposta pelo presidente Anibal Takeshiro Fukama . Preletor: Professor Ivelton Soares da Silva;

Com a palavra, o professor Ivelton Silva, Coordenador de Curso, informa que o documento é resultado de contribuições de várias áreas do

Câmpus, às quais agradece, sendo que a maior novidade e desafio é a inclusão das horas de extensão curriculares, o que, em princípio

gerou muitas dúvidas, que foram sanadas com a visita dos colegas servidores da PRE-RET ao Câmpus, e que, uma vez implantadas no

documento, acredita ser possível fazer cumprir com a ajuda da Coordenadoria de Extensão. Informa que o Curso teve início em 2016, e

vem se estabelecendo ano a ano no nível de importância para o Vale do Ribeira, gerando oportunidades de emprego e renda, tendo em

vista que todos os egressos encontram-se trabalhando na área no momento. Pensando na amplitude que o curso vem alcançando, e, tendo

em vista a necessidade de adequação às novas exigências de nossa sociedade, foi elaborado o “semestre temá co” (sexto semestre),

formado apenas por disciplinas que abordam temá cas ligadas ao meio ambiente e novas tecnologias, com o intuito de formar

profissionais mais capacitados que poderão contribuir inclusive com o desenvolvimento do Vale do Ribeira. Termina sua fala agradecendo

também aos servidores da CSP, especialmente à Iamara Nepomuceno, que foi a revisora. Passa a palavra ao professor João Henrique,

presidente do NDE do curso, para que o mesmo possa complementar as informações. O professor João ressalta o pioneirismo por parte do

IFSP em ofertar cursos de sica, especialmente o Câmpus São Paulo, que o faz desde 2001, de onde vem inspiração para mudanças

estruturais, explicando que o PPC apresentado traz uma proposta extremamente inovadora para o os alunos que iniciam o curso, que

rompe com o tradicional aplicado, através da criação de duas disciplinas que serão ministradas no primeiro semestre: “Introdução à Física”

e “Tópicos da História da Física”. Faz uma explicação mais abrangente em relação ao “semestre temático” e também informa que, seguindo

o mesmo pensamento já comentado na pauta anterior, foi man da a obrigatoriedade de apresentação do TCC e cumprimento das “horas

complementares”, agradecendo novamente a atenção de todos. Não havendo dúvidas ou apontamentos por parte dos Conselheiros, foifoi

colocado em votação e aprovado por unanimidade dos presentes. colocado em votação e aprovado por unanimidade dos presentes. O presidente parabeniza a equipe da sica pelo trabalho realizado.

ENCERRAMENTO DA REUNIÃOENCERRAMENTO DA REUNIÃO: Sendo assim, nada mais havendo a tratar, às 16 horas e 10 minutos, deu-se por encerrada a Reunião

Ordinária. Ausências jus ficadas: Conselheiros Roberson Paulo Valencise e Sthefani Vitoria Gomes da Silva (segmento discentes). Eu, José

Otávio Gengo Junior, lavrei a presente ata, que deverá ser assinada por todos os participantes da reunião. Registro, 19 de outubro de 2022.
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