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ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE CÂMPUS – CONCAM DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIAATA DA 3ª 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 onze dias do mês de maio de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas e vinte e oito minutos,
por videoconferência, sob a presidência do Diretor-Adjunto Educacional, Júlio Cesar Pissu  Damalio, na ocasião representando o Diretor-
Geral, Sebas ão Francelino da Cruz, que está recepcionando servidores da DAEST no câmpus. I)I) ABERTURA DA REUNIÃO:ABERTURA DA REUNIÃO: O diretor-
adjunto dá as boas-vindas aos presentes, agradecendo a par cipação de todos. Júlio: esclarece que o obje vo da reunião é chegarmos
em um acordo de como serão as relatorias de todos os PPCs, que têm que passar pelo CONCAM. Todos os PPCs estão sendo refeitos pelos
cursos (sendo um total de 10). Quem não par cipou do processo levará muito tempo para conseguir fazer uma relatoria e temos prazos
curtos. PPC de Engenharia, por exemplo, já está atrasado 10 dias. Tem que passar por análise pedagógica, pelo CONCAM pra aí ser
encaminhado para a Reitoria. Os PPCs estão sendo refeitos em razão de lei, mais especificamente dos currículos de referência. Como
temos cursos iguais em câmpus diferentes e não havia uma unidade entre eles, o obje vo seria superar esse problema e facilitar o
trânsito de alunos dentro do IFSP. Todos os coordenadores de cursos iguais veram que definir Perfil do curso, perfil do egresso,
caracterís cas do curso etc. Foi feito em discussão pela comunidade, em 2, 3 anos saiu uma resolução para cada curso. Estando pronto o
currículo de referência, podemos montar o nosso PPC. Por isso todos os PPCs foram refeitos. Quando se fala em cursos superiores, a
par r do ano que vem temos que ofertar 10% da grade para curricularização da Extensão, obrigatoriedade que veio do governo federal.
Isso também deve ser levado em conta na reformulação do PPC. A questão é como serão analisadas essas relatorias. Será necessário que
elas passem pela ATP – Análise Técnico Pedagógica. Ficou definido para os pedagogos fazerem junto com os coordenadores. No entanto,
temos apenas um pedagogo no Câmpus Avaré, por isso o trabalho conjunto. Júlio sugere que o relator par cipe dessa reunião que
ocorrerá entre o coordenador e pedagogo para entender um pouco melhor do PPC antes da relatoria. Podemos dividir entre integrados,
superiores, concomitantes por exemplo. Luciano: lembra que houve uma aprovação há pouco tempo do PPC de Biossistemas. Júlio: foi
apenas uma atualização em razão da aprovação do curso. Agora se trata de um PPC novo. Geza: Gustavo e Geza par cipam de alguns
cursos e essa aproximação facilitaria esse trabalho, já em outros cursos seria mais complicado. Júlio: se conseguisse marcar junto com o
relator essa reunião facilitaria Geza: tem uma portaria de sua remoção pra julho, não terá muito tempo. Júlio: prazo para entrega dos
PPCs de cursos  Bacharelados : abril. Concomitantes e tecnólogos: junho. Talita: falou com Sebas ão e os discentes podem fazer relatoria.
Geza: seria bom mesmo par cipando da reunião, ter acesso ao PPC. Até mesmo para ter dúvida. Júlio: inicialmente faríamos da
Engenharia de Biossistemas, com par cipação do Vinícius, que é aluno do curso. Júlio: pergunta se Luciano poderia fazer essa relatoria
junto com o aluno. Luciano: o prazo de 5 dias seria muito curto para ler o documento de 200 páginas. Júlio: seria só ter uma ideia geral do
documento. No máximo amanhã ou sexta a Vanda encaminharia. Se tudo ocorrer dentro do prazo, fica acertado que a relatoria do PPC de
Biossistemas ocorrerá no dia 25/05, durante a próxima reunião. Fica decidido também que as próximas relatorias e seus respec vos
relatores serão definidos conforme demanda de entrega dos PPCs. III)III) ENCERRAMENTO: ENCERRAMENTO: Tendo terminado os trabalhos, encerra-se a
reunião, às quatorze horas e cinquenta 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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