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ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE CÂMPUS – CONCAM DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA EATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 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 25 dias mês de maio de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas e doze
minutos, por videoconferência, sob a presidência do Diretor-Geral, Sebas ão Francelino da Cruz, deu-se início a reunião. I)I) ABERTURA DAABERTURA DA
REUNIÃO:REUNIÃO: O diretor dá as boas-vindas aos presentes, agradecendo a par cipação de todos e explica que seria necessária a presença de 5
membros para quórum, no entanto, considerando que o conselheiro Renato não par cipa há 4 reuniões, podemos considerar que há
quórum para início da reunião. O diretor, então, passa a palavra ao relator Luciano (que fez a relatoria junto ao conselheiro discente
Vinícius) e irá apresentar sobre o Projeto Pedagógico - PPC do Curso de Engenharia de BiossistemasProjeto Pedagógico - PPC do Curso de Engenharia de Biossistemas . O relator pede desculpas por não
enviar o relatório no prazo previsto 5 dias antes da reunião, no entanto lembra que já havíamos acertado que não seria possível o envio
em razão do curto prazo para fazer a relatoria. O relator projeta o PPC aos presentes e mostra que o mesmo está bem completo,
apresentando histórico do curso, quando iniciaram as aulas etc. Diz que está muito bem apresentado. O PPC faz um resumo das
necessidades regionais. No final traz a Curricularização da Extensão, que é uma das exigências para a aprovação do novo PPC. O relator
apresenta então seu parecer sobre o PPC de Biossistemas. Apresenta o histórico, dizendo que o Curso foi criado pela resolução CONSUP
Nº 102/2016 de 04 de outubro de 2016, tendo iniciado as a vidades no primeiro semestre de 2017 e teve uma atualização em 2021. Fala
sobre a carga horária mínima do curso que é de 3600 horas, com duração de 10 semestres e oferece 40 vagas anuais e sobre a missão do
curso. Vanda (coordenadora do curso de Engenharia de Biossistemas): carga horária mínima é 3600, no entanto o curso está com um
pouco mais de 3600. Sobre a Metodologia: a proposta foi avaliada pela coordenadora de curso juntamente com o NDE e demais
professores de curso e depois pelo parecer técnico da pedagoga do câmpus, Sandra Maria Glória da Silva. O relator passa às Análises e
Considerações: 1) Parecer técnico da Sandra, Pedagoga do câmpus: “O PPC do curso de Engenharia de Biossistemas contempla as
legislações educacionais per nentes ao curso como também as norma vas e orientações do IFSP. O perfil do egresso, os obje vos do
curso, os núcleos de formação e seus respectivos conhecimentos essenciais estão em consonância com o currículo de referência aprovado
pela resolução nº 25/2021”. 2)Parecer do relator: O PPC apresenta uma excelente formatação, é claro e obje vo, traz o histórico do
curso, a jus fica va do curso, bem como a demanda do mercado e a inserção do curso no arranjo produ vo local. Perguntados se há
algum ques onamento ou dúvidas, os conselheiros respondem que não, pois o trabalho de leitura do documento e conferência do
documento na totalidade já foi feito pela pedagoga e relator. Luciano: Sandra havia feito algumas pequenas observações que foram
prontamente atendidas pela coordenação do curso. O relator diz então que seu parecer é favorável à aprovação do PPC, sendo seu voto
seguido por unanimidade dos conselheiros. III)III) ENCERRAMENTO: ENCERRAMENTO: Tendo terminado os trabalhos, encerra-se a reunião, às quatorze horas
e trinta e cinco 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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