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ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE CÂMPUS – CONCAM DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIAATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE CÂMPUS – CONCAM DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
DE SÃO PAULO - IFSP CÂMPUS AVARÉ. DE SÃO PAULO - IFSP CÂMPUS AVARÉ. Aos nove dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas e cinco minutos,
por videoconferência, sob a presidência do Diretor-Geral, Sebas ão Francelino da Cruz, reuniu-se o Conselho de Câmpus. I)I) ABERTURAABERTURA
DA REUNIÃO:DA REUNIÃO: O presidente dá as boas-vindas aos presentes, agradecendo a par cipação de todos. Explica a urgência em aprovar um
projeto de Extensão. Que há necessidade de passar pelo CONCAM e depois pelo CONEX para autorizar a parceria com a fundação. II)II)
EXPEDIENTE:EXPEDIENTE: Em seguida apresenta a Proposta do Calendário de reuniões do CONCAMCalendário de reuniões do CONCAM  (toda segunda quarta-feira dos meses de 2022 às
14h00, exceto janeiro, julho e outubro em razão de férias / recesso escolar e administra vo. Explica que as datas poderão ser alteradas
conforme demanda de pautas. Posto em votação, o calendário é aprovado por todos os presentes. O conselheiro Gustavo pergunta se as
reuniões con nuarão de forma virtual. Sebas ão diz que está funcionando desta forma, se concordam em manter. Todos estão de
acordo. Passa-se a palavra ao relator Luciano Delmondes de Alencar que apresenta seu parecer de relatoria sobre a TRAMITAÇÃO DETRAMITAÇÃO DE
PROJETO DE EXTENSÃO APROVADO PELO MAPA (Ministério da Agricultura) - Agroresidência Agrícola. Projeto de extensão da professoraPROJETO DE EXTENSÃO APROVADO PELO MAPA (Ministério da Agricultura) - Agroresidência Agrícola. Projeto de extensão da professora
Maria Cris naMaria Cris na. O relator inicia falando que o projeto prevê 6 bolsistas. Em sua relatoria fez um histórico dos cursos e explica que, em
2020, o MEC abriu um edital para Residência Profissional Agrícola que tem por obje vo a q ualificação técnica e apoio na formação de

estudantes e recém-egressos do edital do MEC e que  a profa  Dra. Maria Cris na Marques teve seu projeto aprovado neste edital, que
busca atender os cursos de Tecnologia em Agronegócio (superior) e Técnico Integrado em Agroindústria do Câmpus Avaré do IFSP.
Acrescenta que neste projeto, os alunos egressos farão complementação da formação por meio de vivência e capacitação nas áreas de
gestão da propriedade rural e logís ca de mercado em circuitos curtos de produção e comercialização; produção de produtos olerícolas,
culturas anuais e perenes locais, agroecológicos, essas a vidades serão supervisionadas e orientadas pela ins tuição de ensino (IES) IFSP
Câmpus Avaré e realizado em parceria com a unidade residente (UR) ASSOCIAÇÃO ORGÂNICOS AVARÉ. Acrescenta que tal associação tem
várias a vidades, que vão desde o plan o até a entrega dos produtos. O relator diz que fez análise da documentação enviada pela Maria
Cris na e que conforme informado pela mesma o cronograma está sendo alterado junto ao MAPA. Estão adequando em razão da
pandemia. Ainda de acordo com o relator: Quanto ao mérito, prazos e financiamentos o projeto já passou pelo clivo dos avaliados do
MEC sendo aprovado. Os documentos de trâmites legais estão de acordo e respeitando as instâncias delibera vas desta ins tuição de
ensino. Quanto à questão financeira já foi avaliada e aprovada. O projeto terá duração de 12 meses. Os Alunos começam a receber esse
ano. Finalizando, o relator vota favoravelmente à aprovação do projeto de residência agrícola profissional in tulado: CAPACITAÇÃO E
TREINAMENTO DE ESTUDANTES E ALUNOS EGRESSOS DO IFSP DA ÁREA DE AGRÁRIAS EM PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE
PRODUTOS LOCAIS, AGROECOLÓGICOS E ORGÂNICOS, GERANDO E ADAPTANDO TECNOLOGIAS PARA A REGIÃO SUDESTE DO BRASIL,
VALORIZANDO OS CIRCUITOS CURTOS DE PRODUÇÃO E CONSUMO E REDESENHO DA CADEIA PRODUTIVA. Sebastião: esse projeto será de
extrema importância, pois uma das nossas lutas é o acompanhamento de alunos egressos. Em Registro, não conseguiram fazer o
empenho do projeto pois ao que sabe, o professor responsável saiu do câmpus. Sendo assim, esse se trata do primeiro projeto dentro do
IFSP. Parabeniza a professora Maria Cris na pelo trabalho e passa à votação. O projeto é aprovado por unanimidade dos presentes.
Sebas ão: este projeto passa pelos dois conselhos e pela Fundação. É um projeto novo para a ins tuição. Para os próximos anos é
provável que fiquem mais claros os processos. III)III) ENCERRAMENTO: ENCERRAMENTO: Tendo terminado os trabalhos, encerra-se a reunião, às quatorze
horas e quinze minutos, da qual eu, Talita Dina Rossi, lavro a presente ata. Após ser lido e aprovado, o documento será assinado por mim
e demais presentes.
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