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ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE CÂMPUS – CONCAM DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA ETECNOLOGIAATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE CÂMPUS – CONCAM DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA ETECNOLOGIA
ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE CÂMPUS –CONCAM DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA EATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE CÂMPUS –CONCAM DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DE SÃO PAULO - IFSP CÂMPUS AVARÉ. TECNOLOGIA DE SÃO PAULO - IFSP CÂMPUS AVARÉ. Aos oito dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e um, às quatorze horas e nove
minutos, por videoconferência, sob a presidência do Diretor-Geral, Sebas ão Francelino da Cruz, reuniu-se o Conselho do Câmpus. I)I)
ABERTURA DA REUNIÃO:ABERTURA DA REUNIÃO: O presidente dá as boas-vindas aos presentes, agradecendo a participação de todos. II) EXPEDIENTE:II) EXPEDIENTE:  Passa-se a
palavra ao relator Gustavo Pio Marchesi Krall Ciniciato que apresenta seu parecer de relatoria sobre o Manual de Segurança e Boas
Prá cas dos laboratórios vinculados à Agroindústria. O parecer é projetado para os presentes: apresentação de nove pontos sobre as
alterações propostas pelos servidores que compõem a área. No primeiro ponto a subs tuição do termo "Coordenador" para
"Coordenação" no item "b" do capítulo 7; no segundo ponto a subs tuição do termo "prá cas profissionais" para "todas as a vidades" do
item "c" do capítulo 1; no terceiro a supressão da função de Supervisor de Laboratório, a figura do "professor responsável pelo
laboratório" e "professor supervisor" presentes no capítulo 3; no quarto ponto a troca da citação "(...) ensino, pesquisa e extensão." para
"(...) ensino e extensão. Para pesquisa, disponibilizar os materiais necessários para o desenvolvimento das a vidades." também presente
no capítulo 3; no ponto quinto a alteração do citação "Monitor ou estagiário" para "Monitor ou estagiário e alunos de projetos" presente
no capítulo 3; para o ponto sexto, no mesmo capítulo citado no ponto anterior, a subs tuição do termo "observar" para "orientar"; no
ponto sé mo a re rada de frase que apresenta duplicidade de informação no item "j" e a subs tuição do termo "os técnicos de
laboratórios (técnicoslab.avr@ifsp.edu.br)" para "o técnico responsável"; no oitavo ponto a remoção da frase "É proibida a alteração de
reservas sem comunicação prévia do técnico e do solicitante da reserva" e para o nono ponto a adição de um novo item com o seguinte
texto: "f) Identificar a solução nos frascos. Não deixar nenhum frasco sem a identificação do conteúdo. Proporcionando o armazenamento
e/ou descarte de forma adequada.". No final o relator deu seu voto favorável as alterações propostas, todos os demais membros votaram
com o relator, exceto para o primeiro ponto onde manteve-se o termo "Coordenador" após ques onamentos quanto a definição do que
seria a "Coordenação" pelas servidoras Geza Thais Rangel e Souza e Daniele Souza de Carvalho. Passa-se à pauta sobre o Calendário 2022,
com a relatoria da pela conselheira Geza. A relatora projeta o calendário explicando como o calendário foi elaborado, por quem, seguindo
quais regulamentos e informações per nentes. Durante a relatoria a servidora aponta algumas informações importantes como os
sábados le vos, datas de planejamento dentre outras. Ao final a relatora apresenta seu voto favorável à aprovação do calendário que é
aprovado por unanimidade. III) ENCERRAMENTO:III) ENCERRAMENTO:  Tendo terminado os trabalhos, encerra-se a reunião, às quinze horas e dois minutos, da
qual eu, Felipe Reis Rodrigues, lavro a presente ata. Após ser lido e aprovado, o documento será assinado por mim e demais presentes.
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