
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 LICITACOES E CONTRATOSCOORDENADORIA DE LICITACOES E CONTRATOS

  ATA N.º 21/2022 - CLT-AVR/DAA-AVR/DRG/AVR/IFSP ATA N.º 21/2022 - CLT-AVR/DAA-AVR/DRG/AVR/IFSP

ATA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE CÂMPUS – CONCAM DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA EATA DA 6ª 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 cinco do mês de outubro 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 DAABERTURA DA
REUNIÃO:REUNIÃO: o presidente dá início à reunião agradecendo a presença de todos. Agradece também aos novos conselheiros, que terão início
do mandato em 06 de outubro, que par cipam dessa reunião como ouvintes.II) PAUTA:II) PAUTA:  Em seguida, passa a palavra à relatora Luciana
Pereira de Moura Carneiro que irá falar sobre a Reformulação o PPC do Técnico em Lazer integrado ao Ensino MédioReformulação o PPC do Técnico em Lazer integrado ao Ensino Médio . A relatora dá início
à leitura do histórico do curso, dizendo que o curso foi criado pela Resolução CONSUP nº 117/14, de 07 de outubro de 2014, e
reformulado por meio da Resolução nº 10/20, de 03 de março de 2020. Em seguida faz a leitura da Metodologia u lizada, dizendo que a
proposta de reformulação do PPC foi construída pelo coordenador do curso Fabiano Souza de Almeida Castro, juntamente com a CEIC e
aos demais docentes e analisada pela pedagoga do Câmpus Avaré, Sandra Maria Glória da Silva. Acrescenta que as interações entre
relator, coordenador e pedagoga para tratar sobre o documento ocorreram com permanentes diálogos. Foram iden ficadas algumas
inconsistências ao longo do documento, especialmente nas seções “Jus fica va e Demanda” e “Planos de Ensino”. Porém, a pedagoga
ressaltou que as orientações e propostas apresentadas por meio da ATP foram bem acolhidas e incorporadas na nova versão do PPC.
Portanto, após as correções efetuadas no documento que seguiram as instruções da Pedagoga do Campus, nota-se que o PPC apresentou
uma excelente formatação: claro e obje vo, e trouxe o histórico do curso, suas jus ficavas, as demandas do mercado e a necessidade de
qualificação profissional nesta área para a cidade e a região. Sendo assim, o relator vota favoravelmente à aprovação da Reformulação doSendo assim, o relator vota favoravelmente à aprovação da Reformulação do
PPC do Curso Técnico em Lazer Integrado ao Ensino Médio.PPC do Curso Técnico em Lazer Integrado ao Ensino Médio.  O presidente, Sebas ão, diz que o setor pedagógico e o colegiado do curso
está de acordo e solicita para quem ver algo a dizer para se manifestar. Sem manifestação, o Presidente parabeniza a relatora Luciana e
agradece pela par cipação de todos.  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.
Sendo colocado em votação, o documento é aprovado por unanimidade.Sendo colocado em votação, o documento é aprovado por unanimidade. III)III) ENCERRAMENTO: ENCERRAMENTO: Tendo terminado os trabalhos, encerra-se
a reunião, às quatorze horas e trinta minutos, da qual eu, Thamires Cavalheiro Montebugnoli, lavro a presente ata. Após ser lido e
aprovado, o documento será assinado por mim e demais presentes.
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