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ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE CÂMPUS – CONCAM DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE CÂMPUS – CONCAM DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO - IFSP CÂMPUS AVARÉ. CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO - IFSP CÂMPUS AVARÉ. Aos vinte e oito dias do mês de setembro de dois mil e
vinte e dois, às dezesseis 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 a
presença de todos e pelo trabalho realizado pelos conselheiros para que fosse possível aprovar a reformulação de todos
os 10 PPCs dos cursos. Agradece também aos novos conselheiros, que terão início do mandato em 06 de outubro, que
par cipam dessa reunião como ouvintes para se inteirarem do trabalho do conselho. II) PAUTA:II) PAUTA:  Em seguida, passa a
palavra ao relator Gustavo que irá falar sobre a Reformulação o PPC do Curso Superior de Licenciatura em CiênciasReformulação o PPC do Curso Superior de Licenciatura em Ciências
BiológicasBiológicas. O relator dá início à leitura do histórico do curso, dizendo que o curso já passou por uma reformulação em
2019 e que agora passa por nova reformulação para se adequar ao Currículo de Referência do Curso em Licenciatura em
Ciências Biológicas, por meio da Resolução CONSUP no. 33/2021, de 02 de março de 2021. Em seguida faz a leitura da
Metodologia u lizada, dizendo que a proposta de reformulação do PPC foi construída pela coordenadora de curso, Tarsila
Ferraz Frezza, juntamente com o NDE e analisada pela pedagoga do Câmpus Avaré, Sandra Maria Gloria da Silva.
Acrescenta que as interações entre relator, coordenadora e pedagoga para tratar sobre o documento ocorreram de forma
remota (Whatsapp). Foram apontados pequenos problemas de formatação e todas as dúvidas foram sanadas e correções
foram feitas de acordo com as necessidades apontadas. Diz que a coordenadora fez as correções solicitadas no ATP,
estando o PPC pronto para ser enviado para análise da Reitoria. Diz que o PPC está em consonância com as orientações
ins tucionais, com destaque para a presença da curricularização da extensão, atendendo o mínimo de 10%, de acordo
com a resolução norma va 05/2021. Para isto, foi organizado de forma que, nos semestres ímpares (1º., 3º., 5º. e 7º.
termos) os componentes curriculares (todos destes semestres) irão dedicar parte de sua carga horária ao planejamento e
elaboração das a vidades de extensão. Nos semestres pares (2º., 4º., 6º. e 8º.), haverá a etapa de desenvolvimento da
intervenção com a comunidade externa ao câmpus, na forma de Projeto de Extensão. Sendo assim, o relator votao relator vota
favoravelmente à aprovação da Reformulação do PPC do Curso Superior de Licenciatura em Ciências Biológicas.favoravelmente à aprovação da Reformulação do PPC do Curso Superior de Licenciatura em Ciências Biológicas. O
presidente, Sebas ão diz que houve um cuidado muito grande por parte de todos para que a curricularização da Extensão
fosse atendida. O documento então é colocado para votação, sendo que todos acompanham o voto do relator. O documento então é colocado para votação, sendo que todos acompanham o voto do relator. Passa-se
então à relatoria sobre o Regulamento da Brinquedoteca.Regulamento da Brinquedoteca. Sebas ão salienta que este é um novo espaço, que tem como
obje vo trazer a comunidade para dentro da ins tuição. A relatora Keith inicia sua fala dizendo que este espaço era muito
esperado pelo curso de Lazer. A seguir faz a leitura do Histórico: A Brinquedoteca é um local que oportuniza o brincar livre
ou orientado, tanto para alunos(as) e servidores(as) da ins tuição como para a comunidade externa, de todas as faixas
etárias. Após anos de estudos, projetos, pesquisas e publicações em congressos, foi detectada a necessidade desse espaço
para que os alunos do Curso Técnico em Lazer Integrado ao Ensino Médio, reforçassem o aprendizado de forma prá ca,
focando o desenvolvimento integral do indivíduo através do brincar A busca incessante por uma educação de qualidade,
fez com que a área de Hospitalidade e Lazer estudasse uma forma para tais prá cas, surgindo assim o projeto de uma
Brinquedoteca no Ins tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, campus Avaré. Em 2019, a Profa. Dra.
Luciana de Moura Carneiro, na época coordenadora do curso técnico em Lazer, solicitou um espaço para sua criação e foi
acordado com o Diretor Geral do Campus, Prof. Dr. Sebas ão Francelino da Cruz, que seria disponibilizado assim que
concluíssem as reformas e construções planejadas. Quanto à metodologia a relatora diz que o regulamento foi analisado
minuciosamente pela área do Curso de Lazer, atentando-se a segurança e bem-estar dos usuários, a manutenção e
conservação dos materiais. Diz ainda que o regulamento atende às necessidades do espaço corroborando com a
segurança dos usuários e manutenção do local. É de fácil entendimento e deixa claro como deverão ser u lizados os
materiais, recursos humanos e espaço sico. Está bem estruturado e evidencia, de forma clara e precisa, os assuntos
abordados em cada seção e apresenta uma excelente formatação, é claro e obje vo. Sendo assim a relatora votaa relatora vota
favoravelmente à aprovação do documentofavoravelmente à aprovação do documento. O presidente Sebas ão ques ona como será feito o uso do local. Keith: 
serão visitas agendadas. Talita sugere a criação de um e-mail para que sejam feitos os agendamentos, centralizando em
alguém o agendamento no SUAP. Luciana diz que irá providenciar. Diz que o local ficará aberto com monitora às
segundas, terças, quintas e sextas-feiras e poderá ser u lizado por nossos alunos e servidores. Diz ainda que qualquer
servidor poderá ficar responsável por acompanhar as a vidades, sejam projetos ou outros, não necessariamente da área
de Lazer. Ano que vem pretendem ter mais 2 monitores no local. Josana (conselheira eleita convidada como ouvinte)
pergunta como seria para fazer um projeto para 3 crianças com deficiência visual (que fazem parte do trabalho da
Secretaria Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência). Vê uma oportunidade neste caso. Queria saber como fazer
esse projeto. Luciana: temos no curso uma disciplina de Lazer e Inclusão e seria muito interessante essa parceria. Irão



combinar para ter início esse projeto. Sebas ão diz achar importante dar fluxo nesse ambiente. Sendo colocado emSendo colocado em
votação, o documento é aprovado por unanimidade.votação, o documento é aprovado por unanimidade. III)III) ENCERRAMENTO: ENCERRAMENTO: Tendo terminado os trabalhos, encerra-se a
reunião, às dezesseis horas e trinta e dois 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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