
Ministério da EducaçãoMinistério da Educação
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São PauloInstituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo

Câmpus AvaréCâmpus Avaré
COORDENADORIA DE APOIO A DIRECAOCOORDENADORIA DE APOIO A DIRECAO

  ATA N.º 11/2022 - CDI-AVR/DRG/AVR/IFSP ATA N.º 11/2022 - CDI-AVR/DRG/AVR/IFSP

ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE CÂMPUS – CONCAM DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA EATA DA 3ª 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 vinte e nove dias do mês de junho 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, deu-se início a reunião. I)I)
ABERTURA DA REUNIÃO:ABERTURA DA REUNIÃO: o presidente dá início à reunião agradecendo aos presentes, agradece o  trabalho que os conselheiros têm
realizado para aprovarmos todos os PPCs. Em seguida dá posse às novas conselheiras Keith Viana Lopes Hungria (segmento técnico-
administra vo) e Luciana Pereira de Moura Carneiro (segmento docente) e agradece a pron dão das mesmas na recomposição do
CONCAM. II) PAUTA:II) PAUTA:  Em seguida, passa a palavra ao relator Luciano que irá falar sobre a Reformulação o PPC do Curso Superior deReformulação o PPC do Curso Superior de
Tecnologia em AgronegócioTecnologia em Agronegócio. O relator dá início com a leitura do histórico. Luciano: O PPC já traz histórico do câmpus, a infraestrutura etc,
que estão iguais entre os PPCs. Diz que a Aprovação do curso ocorreu em novembro de 2013, atualizado por meio do parecer PRE N°
03/2017 e que o mesmo segue o currículo de referência do curso superior de tecnologia em gestão do agronegócio, por meio da
resolução CONSUP N° 77/2020 de 15 de dezembro de 2020. Com portaria de reconhecimento do curso de Nº 577, de 09 de junho de
2017. Diz também que o curso oferece 40 vagas anuais, com seis semestres em turno noturno, a carga horária mínima é de 2400 horas e
que o PPC faz um histórico ins tucional do IFSP e contextualiza o câmpus de Avaré com informações sobre sua localização, demandas
sociais, ofertas de cursos, infraestrutura sica e de pessoal bem como os projetos e a vidades desenvolvidas no câmpus. Contextualiza a
a vidade agropecuária e de agronegócio da cidade de Avaré e região e, portanto a mo vação do curso, apresenta também uma pesquisa
sobre o interesse de empresas por profissionais de tecnólogo em gestão do agronegócio. Sobre a Metodologia, diz que a proposta de
reformulação do PPC foi analisada em conjunto pela Coordenação de Curso (Luciane), NDE e professores do curso e pedagoga do câmpus
(Sandra Maria Glória da Silva). Já o relator Luciano teve reunião com a coordenadora do curso Luciane e conseguiram alinhar alguns itens
como a questão da grafia correta da palavra câmpus, outras configurações etc o que foi bem aceito pela coordenadora. O relator faz
leitura do Parecer da pedagoga: I - Parecer técnico da pedagoga do campus “O PPC do curso superior de tecnologia em Gestão do
Agronegócio foi elaborado em consonância com as orientações da PRE, está em conformidade com as diretrizes do currículo e referência
e as legislações educacionais vigentes. De maneira geral, o texto está bem fundamentado tanto no quesito técnico quanto pedagógico.
Confere-se destaque às seções ar culação curricular, núcleo de estudos de formação geral e específica, cer ficação intermediária entre
outras. No entanto, foram iden ficadas algumas lacunas pontuais ao longo do texto, especialmente na seção jus fica va e demandas.
Salienta-se que as orientações e análises encaminhadas por meio da ATP estão sendo prontamente acolhidas pela coordenação de
curso”. Luciano: construiu junto com a coordenadora Luciane a questão das lacunas (do porque do curso, dos egressos) e conseguiram
fundamentar esses pontos. Luciano lê seu parecer: 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. Importante salientar
que disponibilizará cer ficação intermediária. Salienta que o curso oferece cer ficação intermediária, assim como Eventos. Oferece a
cer ficação de auxiliar-administra vo na metade da carga horária e, finalizando, diz que considerando o parecer da pedagoga, que o
documento atende às legislações vigentes, inclusive quanto à cer ficação intermediária, considerando que o documento atende às novas
demandas de curricularização da extensão, tem seu voto favorável à aprovação do documentotem seu voto favorável à aprovação do documento . Não havendo dúvidas dos demais
conselheiros, passa-se à votação: os conselheiros acompanham, por unanimidade, o voto do relator, sendo o documento aprovado peloos conselheiros acompanham, por unanimidade, o voto do relator, sendo o documento aprovado pelo
CONCAMCONCAM. Fica registrado em ata que o conselheiro discente Vinícius teve problema com a conexão da internet, porém conseguiu
retornar a tempo, votando favoravelmente à aprovação do PPC. III)III) ENCERRAMENTO: ENCERRAMENTO: Tendo terminado os trabalhos, encerra-se a
reunião, às quatorze horas e dezessete 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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