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ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE CÂMPUS – CONCAM DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO - IFSP CÂMPUS AVARÉ. Aos vinte e um dias do mês de setembro 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) ABERTURA DA REUNIÃO: o presidente dá início à reunião agradecendo aos presentes. II)
PAUTA: Em seguida, passa a palavra à relatora Keit que irá falar sobre a Reformulação o PPC do Curso Superior de
Licenciatura em Letras Português / Espanhol.
Espanhol A relatora dá início à leitura do histórico do curso de Letras. Diz que o curso
foi criado pela Resolução CONSUP 70/2016, de 06 de setembro de 2016, segue o Currículo de Referência do Curso em
Licenciatura em Letras, por meio da Resolução CONSUP 40.02 DE MARÇO DE 2021. São 40 vagas anuais, com oito
semestres, em turno noturno e carga horária mínima é de 3200 horas. Diz ainda que o documento faz uma
contextualização entre o IFSP e o Câmpus Avaré, com informações sobre sua localização, demandas sociais, ofertas de
cursos, infraestrutura Fsica e de pessoal bem como os projetos e a vidades desenvolvidas no câmpus, e das ferramentas
de Ensino, Pesquisa e Inovação e Extensão, que têm se consolidado como pilares essenciais na formação dos discentes do
IFSP, e aproximação do IFSP com a comunidade. Acrescenta que a criação e implantação do curso obedecem a
reconhecida carência de docentes habilitados na área de Língua Portuguesa e suas respec vas Literaturas, assim como de
Línguas Estrangeiras Modernas (LEM) e suas literaturas e o fato de que na região de Avaré, como a falta de opções de um
ensino público gratuito e de qualidade na área de Letras e a necessidade da população de poder realizar estudos
superiores sem ter que deixar a sua cidade de origem. Diz que a Metodologia u lizada foi a análise conjunta da proposta
de reformulação do PPC entre coordenadora do curso, NDE e demais docentes da área, além da pedagoga do câmpus
(Sandra Maria Glória da Silva) . Análise técnica da pedagoga: "O PPC do Curso de Licenciatura em Letras Português
Espanhol do Câmpus Avaré foi elaborado em consonância com a legislação educacional vigente, o currículo de referência
e as diretrizes do IFSP. De maneira geral, o PPC está bem estruturado e evidencia, de forma clara e precisa, os assuntos
abordados em cada seção. Confere-se relevo à argumentação em prol da importância do componente curricular Libras
bem como à diversidade de instrumentos des nados à avaliação processual e forma va da aprendizagem, entre outros
pontos fortes do texto. As análises e orientações encaminhadas por meio da ATP foram bem recebidas tanto pela
coordenação de curso quanto pelo NDE." Análise da relatora: “O PPC apresenta uma excelente formatação, é claro e
obje vo, traz o histórico do curso, a jus ﬁca va, a demanda do mercado e a inserção do curso na necessidade
mercadológica regional e nacional.” Não havendo dúvidas quanto ao documento, a relatora diz que, considerando que o
documento atende às legislações vigentes e às novas demandas de curricularização da extensão, ser de Parecer Favorável
à aprovação do referido documento. Os demais conselheiros acompanham o voto da relatora de forma unânime, sendo o
documento aprovado. III) ENCERRAMENTO: Tendo terminado os trabalhos, encerra-se a reunião, às quatorze horas e
quinze 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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