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ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE CÂMPUS – CONCAM DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
DE SÃO PAULO - IFSP CÂMPUS AVARÉ. Aos nove dias do mês de novembro de dois mil e vinte e um, 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) ABERTURA
DA REUNIÃO: O presidente dá as boas-vindas aos presentes, agradecendo a par cipação de todos. II) EXPEDIENTE: Passa-se a palavra ao
relator Luciano Delmondes de Alencar que apresenta seu parecer de relatoria sobre o Relatório de Revisão do PDI - 2019 a 2023. O
parecer é projetado para os presentes: Sobre encontros e audiências públicas (não foi realizada audiência que é exigida somente em caso
de novos cursos). Apresenta os encontros que foram feitos. Em agosto foram 4 encontros virtuais. Sobre o Status de desenvolvimento:
Execução está em 0% da alteração do Curso de Eventos de 3 semestres para 2 semestres. A área já propôs outros cursos, inclusive o curso
de cervejaria. Contratação de quatro docentes: foi realizada parcialmente, O quadro atual de docentes conta com mais um docente na
área de gestão (GES) e um Letras Português-espanhol (LETPE). Além disto, temporariamente, o câmpus conta com um subs tuto
originalmente da área de veterinária des nado a Letras Português-espanhol (LETPE). Além disso o quadro 70/40 já está completo, não
podendo haver mais contratações. Para resolver essa questão propôs-se que um dos códigos de vagas Alimentos iria para Eletrônica.
Status técnicos administra vos / assistentes de alunos: está em 50% sendo que 2 técnicos foram contratados, fechando o quadro de 45
servidores. 1 técnico foi realocado na CAE. Não serão possíveis novas contratações. Previsão de mais 2 salas de aula: Status 100%, sendo
que onde ﬁcava alocada a biblioteca foram instaladas 2 novas salas. Internacionalização do IFSP - CeLin (centro de Línguas do IFSP):
Status 50%. O câmpus iniciou o projeto, ofertando cursos de línguas na modalidade FIC (foram ofertados inglês, francês, espanhol,
mandarim) no entanto, no início da pandemia e com a atual indisponibilidade de força de trabalho da área de LETP(I/E) o projeto não foi
retomado até o momento. Eixo Permanência e êxito estudan l não havia meta, mas apresentou um aumento signiﬁca vo. O PAE
apresentou aumento de 2018 a 2020, passando de R$ 611.163,69 para R$ 725.109,92, atendendo de 224 alunos para 302 alunos, tendo
também ajustado a quan dade de auxílios por aluno, possibilitando que todos que solicitaram auxílio vessem pelo menos 1 forma de
solicitação atendida, conseguindo usar os recursos para todos, apesar de não atender todas as formas de solicitação. Gustavo: gostaria de
conﬁrmar a informação: como estamos com 70 docentes, vai passar uma vaga de Alimentos para Mecatrônica? Daniele: essa deﬁnição
não será feita em outro momento? Foi falado na reunião do PDI que não ﬁcaria amarrada à área de Mecatrônica. Gustavo: O Júlio
aﬁrmou que seria apenas uma ideia, não seria nada certo que essa contratação seria para Mecatrônica. Daniele: o documento já havia
sido alterado com essa informação durante as reuniões do PDI. Sebas ão: enquanto aguardamos a entrada da Marcela (comissão do PDI)
na reunião para responder, podemos prosseguir com os demais assuntos. Luciano: Passa-se às Ofertas de Vagas: Em relação à oferta de
vagas, em vista dos cenários apontados no item 4, o Câmpus entende que há a necessidade de ampliar sua oferta, no entanto, como os
currículos para atender a Resolução do CONSUP 18/2019 e o desdobramento da Portaria MEC 983/2020 no IFSP ainda não estão
ﬁnalizados, não há bases seguras para es mar o efeito de novas ofertas sobre a força de trabalho, o que pode conduzir a tomada de
decisões equivocadas. Desta forma, o câmpus apresenta o seguinte planejamento para reestruturação da oferta de vagas:- Manutenção
das ofertas atuais (3 técnicos integrados, 2 licenciaturas, 1 bacharelado, 2 tecnólogos, 2 técnicos concomitantes e 1 proeja-ﬁc
fundamental em parceria) até 2022. O relator então apresenta os apontamentos iniciais feitos pelas áreas/coordenações sobre os desejos
em relação à oferta de novas vagas. A servidora Marcela Pavan entra na reunião e explica sobre o ques onamento feito anteriormente: a
planilha de impacto o câmpus propôs o deslocamento da vaga de Alimentos para MECE. Gustavo: na apresentação do PDI foi pedido para
não deixar engessado. Marcela: lembra que era uma vaga de alimento que seria disponibilizada. Mas pode rever a reunião e mudar o
texto, podendo ser MECE ou outra área. Marcela: o que mudou foi a planilha das reuniões, auxílio estudan l que ainda não nhamos
informações e no ﬁnal a planilha de impacto foi enviada pela reitoria que está com problema na Aba 3. Acha que não devemos eliminar
MECE, mas sim complementar com outras demandas. Marcela: está no ﬁm do documento. Irá colocar o que consta na tabela 11 para
adaptar ao texto: Liberação de uma das 5 vagas da área de ALI para esta área (a menos que a avaliação da força de trabalho após revisão
das matrizes curriculares e outras resoluções, apontem outra área com necessidade maior). Sendo aprovada a alteração pelos demais
membros, dá-se prosseguimento à pauta. Luciano: - O curso Tecnologia em agronegócio terá a quan dade de semestres alterada de 7
para 6 a par r de 2023, devido à necessidade de redução da carga horária do curso para seguir as determinações da resolução CONSUP
18/2019. Isso irá liberar mais força de trabalho. Marcela: Pessoal da Comissão Central pediu para deixar isso explícito no texto. Não há
necessidade de audiência pública. Luciano: Apresenta Oferta de Vagas por modalidade dos cursos Técnicos e Superiores (apenas
Agronegócio irá mudar de 7 para 6 semestres). Fica em dúvida quanto à Pós que irá abrir em Agronegócio. Marcela: o que foi decidido
nas reuniões é que esse tema será colocado em uma reunião futura, por não haver uma força mo vadora para abrir agora. A proposta
mais viável será avaliada futuramente. Luciano: apresenta a parte que fala sobre Força de Trabalho: Nota-se que ao avaliar a carga
horária docente considerando os atuais FCCs, em que são atribuídas no máximo 8h de aula para cada, mais áreas tornam-se crí cas,
como é o caso de letras, em que o problema relatado é acentuado uma vez que dois docentes atualmente ocupam funções, e
gastronomia (GAS) que apresenta poucos docentes. Ainda foi pontuado pelo curso de Engenharia de Biossistemas que há necessidade de
atribuição de aulas para dois docentes de sica geral e experimental e química geral e experimental, o que não consta no atual PPC, mas
é uma solicitação do MEC para os cursos de engenharia, o que aumentaria a demanda de FIS e QUI. Em seguida apresenta o resumo e
considerações ﬁnais: apenas acrescentar o mesmo texto da tabela 11 em Força de Trabalho. Após ﬁnalizar o documento, o relator vota
favoravelmente á sua aprovação desde que feitas as alterações apontadas em reunião. Todos os demais conselheiros acompanham o
voto do relator, com a observação de que o conselheiro Ronaldo não estava presente na hora da votação. Sebas ão: aproveita a

oportunidade e convida a todos para a inauguração da oﬁcina da área de indústria e refeitório, que ocorrerá no dia 03/12 às 19h00. Fala
sobre a licitação do auditório e reforma da sala dos professores. III) ENCERRAMENTO: Tendo terminado os trabalhos, encerra-se a
reunião, às quatorze horas e cinquenta 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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