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ATA DA 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE CÂMPUS – CONCAM DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA EATA DA 7ª 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 dezenove dias do mês de outubro de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas e
cinco minutos, por videoconferência, sob a presidência do Diretor-Adjunto Educacional, Julio César Pissu  Damalio, deu-se início a
reunião. I)I) ABERTURA DA REUNIÃO:ABERTURA DA REUNIÃO: o Diretor-Adjunto explica que está subs tuindo o Diretor-Geral, Sebas ão Cruz, em razão de suas
férias e inicia dando as boas-vindas a todos e dando posse aos novos conselheiros do CONCAM, citando os nomes dos mesmos e o
segmento representado. Deseja que todos tenham um ó mo trabalho durante esse período. II) PAUTA 1:II) PAUTA 1:  Em seguida, passa a palavra ao
relator Gustavo que falará sobre a Reformulação do PPC do Curso Técnico Integrado ao Ensino Médio em Agroindústria. Reformulação do PPC do Curso Técnico Integrado ao Ensino Médio em Agroindústria. Interessado:
coordenadora do Curso, Larissa Santos Silva. Começa pela leitura do histórico, dizendo que o curso foi criado por resolução do CONSUP
em 2011 e já passou por uma atualização em 2013 e agora está em processo de reformulação. Metodologia: fez a leitura do PPC
reformulado, através do trabalho realizado pela coordenação de curso, CEIC e análise do ATP da pedagoga, Sandra Maria Gloria da Silva.
Diz que o PPC está em consonância com as orientações ins tucionais, com destaque para a adequação da nova carga horária do curso de
3600 para 3000 horas (3200 se considerada a flexibilização de 7.5 %) e da presença de disciplinas compondo o Núcleo Estruturante
Ar culador (NEA) e a obrigatoriedade dos Temas Transversais nas disciplinas. Conferiu os temas transversais, estando todos presentes
nas disciplinas. Diz ainda que, considerando o ATP da pedagoga, houve pequenos apontamentos quanto à escrita e que faltava no texto
de pontos relacionados a educação inclusiva e de ações como temas transversais, educação ambiental e educação nas relações étnico-
raciais e da história e cultura afro-brasileira e indígena. Tudo isso foi passado à coordenadora do curso que fez as correções.
Considerando que o documento possui parecer técnico e pedagógico favoráveis e está em consonância com as legislações vigentes e o
currículo de Referência o relator vota favoravelmente à aprovação da Reformulação do PPC do Curso Técnico Integrado ao Ensino Médio o relator vota favoravelmente à aprovação da Reformulação do PPC do Curso Técnico Integrado ao Ensino Médio
em Agroindústriaem Agroindústria. Não havendo ques onamentos ou dúvidas, passa-se à votação e os demais conselheiros seguem o voto do relator por
unanimidade. III) PAUTA 2: III) PAUTA 2: Passa-se a palavra ao relator da   Reformulação do PPC do Curso Técnico Integrado ao Ensino Médio emReformulação do PPC do Curso Técnico Integrado ao Ensino Médio em
MecatrônicaMecatrônica.. Interessado: Ronald Ribeiro Alves, coordenador do curso. O relator diz que usou como base para o parecer, a proposta de
reformulação do curso elaborada pela coordenação de curso, CEIC e reuniões com professores que ministram aulas no curso, além disso
um resumo do ATP da pedagoga Sandra.  Todas as dúvidas que surgiram, foram passadas ao coordenador que as sanou.   Análises e
considerações: : Foi possível constatar que o PPC está em acordo com as orientações educacionais vigentes, sendo que de acordo com a
nova estrutura curricular, o curso ofertado contemplará 3234,4 horas. Além disso, conforme detalhado na seção 6.3 do PPC, o curso
aborda os temas transversais, que estão distribuídos em disciplinas, no decorrer dos três anos de curso. Cabe também ressaltar que a
nova estrutura curricular contempla, no Núcleo Estruturante Ar culador (NEA). Registra-se em ata que o conselheiro Estevam entra na
reunião a par r da segunda pauta. O relator diz que há alguns pontos a serem corrigidos quanto à formatação e ementas. Não estão na
forma discursiva e sim obje vas. Diz ainda que o coordenador Ronald se comprometeu a fazer tais adaptações, além de adequar o
documento ao ATP enviado pela pedagoga Sandra na noite de ontem. Considerando o comprome mento do coordenador e que o PPC
atende à legislação vigente, o relator vota favoravelmente à aprovação darelator vota favoravelmente à aprovação da  Reformulação do PPC do Curso Técnico Integrado ao EnsinoReformulação do PPC do Curso Técnico Integrado ao Ensino
Médio em Mecatrônica. Médio em Mecatrônica. Passa-se à votação, na qual todos os conselheiros seguem o voto do relator, sendo o documento aprovado comaprovado com
as ressalvas apontadas. as ressalvas apontadas. Após as adequações o coordenador passará o documento finalizado ao relator para conferência e aprovação
mediante resolução do CONCAM. III)III) ENCERRAMENTO: ENCERRAMENTO: Tendo terminado os trabalhos, encerra-se a reunião, às quatorze horas e vinte 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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