
1 ATA DA DÉCIMA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONCAM - CONSELHO DE

2 CÂNIPUS DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE
3 SÃO PAULO - IFSP, CÂMPUS REGISTRO. Aos três dias do mês de maio do ano de
4 dois mil e dezessete, no auditório do IFSP - Câmpus Registro, às quatorze horas e vinte

5 minutos, deu-se início à décima quarta reunião ordinária do CONCAM. A reunião contou

6 com a presença dos conselheiros Cassiano Henrique Monteiro Corrêa Ramos, Rodrigo

7 Andrade da Cruz, Aitamirando da Paz Ferreira - representando a classe docente -, Carla

8 Cristina Kawanami, Jucinara Alves de Melo - representando a classe técnico-

9 administrativa - e Eduardo de Souza Neves - representando a classe discente - e foi

10 presidida pelo Presidente do CONCAM Jurandir Domingues Júnior, Diretor Geral em

11 exercício e secretariada porElizabete Aparecida de Morais. ABERTURA DA REUNIÃO:
12 Constando o quorum regimental, o presidente deu por aberta a reunião. Primeiramente

13 foi realizada a leitura da ata da 12^ reunião ordinária a qual foi aprovada e assinada. O

14 Presidente do CONCAM propôs a inversão da 9° pauta para o qual foi aprovado por

15 votação unânime. ORDEM DO DIA: 1) Comunicação de Atualização dos PPCs
16 dos Cursos Concomitante/Subsequente em Edificações e Mecatrônica: Foi
17 colocado em votação e aprovado por unanimidade a possibilidade de atualização dos

18 PPCs dos Cursos Concomitante/Subsequente em Edificações e Mecatrônica. 2)

19 Discussão sobre calendário escolar quanto às atividades culturais e Semanas

20 Temáticas: Após deliberações, os conselheiros decidiram que devida a importância do

21 envolvimento e participação dos alunos e professores nas atividades culturais e

22 semanas temática, no próximo calendário acadêmico deverá constar 1 (um) dia

23 prioritário de participação em cada semana temática. 3) Apreciação do relatório da

24 comissão de estudos de atividades docentes: O conselheiro Rodrigo explicou que o

25 docente José Roberto, que estava incumbido de explanar sobre o relatório da Comissão

26 de estudos de atividades docentes, não pôde comparecer por motivos pessoais. Os

27 conselheiros decidiram que o Concam deverá encaminhar documento ao Diretor Geral

28 do campus para que solicite o relatório da Comissão de estudos de atividades docentes,

29 inclusive fixando um prazo de entrega. 4) Aprovação da alteração feita no calendário

30 dos cursos Edificações e Logística: a Diretora Adjunta Educacional, Heleni Sousa

31 dos Santos Fen-eira, solicitou aprovação de alteração no calendário acadêmico dos

32 cursos Edificações e Logística, o qual ocorreu por uma necessidade identificada pela

33 Coordenadoria Soctopedagógica em relação á data e tempo para realização dos

34 Conselhos de Classe dos cursos. Após votação, os conselheiros decidiram por

35 unanimidade pela aprovação da alteração realizada. 5) Verificação do número atual
36 de membros atuantes no Concam para sua recomposição: Os conselheiros

37 levantaram a necessidade da deflagração de processo eleitoral para recomposição dos

38 membros do Concam devido ao desligamento do membro titular do segmento técnico-

39 administrativo Giselle Marcelino da Silva e dos suplentes Amanda Martins, Fernando

40 José dos Santos Silva e lamara de Almeida Nepomuceno; desligamento do membro

41 titular do segmento discente Maria Cláudia Silva Batista e verificação do possível

42 desligamento do membro titular do segmento discente FIávio Luiz Pereira Lopes. Foi

43 elencada as vagas em aberto para eleição, conforme disposição do Regimento Interno:
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