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1 ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO DO CONSELHO DE CÂMPUS (CONCAM) DO INSTITUTO FEDERAL DE 

2 EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO - IFSP CÂMPUS AVARÉ - DO ANO DE DOIS MIL 

3 E DEZENOVE. Aos treze dias do mês de março de dois mil e dezenove, às quatorze horas e dez 

4 minutos, no Auditório do IFSP - Câmpus Avaré, situado na Avenida Professor Celso Ferreira da Silva, 

5 1333, Bairro Jardim Europa, sob a presidência do Diretor-Geral, Sebastião Francelino da Cruz, 

6 reuniram-se os conselheiros do Conselho de Câmpus (CONCAM) do IFSP Câmpus Avaré. ABERTURA 

7 DA REUNIÃO: Havendo quórum, o presidente dá início à reunião agradecendo a presença dos 

8 conselheiros. 1) EXPEDIENTE: Dando prosseguimento, o presidente coloca em votação a ata da 
9 última reunião (enviada para apreciação dos conselheiros, por e-mail, no dia onze de janeiro de 

10 2019). A ata é aprovada por unanimidade dos conselheiros que estiveram presentes na referida 

11 reunião. O presidente, então, propõe a manutenção dos horários das reuniões do Conselho às 

12 primeiras quartas-feiras de cada mês, às 14h00, o que é aprovado pelos presentes. A seguir, o 

13 presidente informa sobre a necessidade de deflagração de eleição para preenchimento de vagas 

14 em aberto no CONCAM, o que é aprovado pelos presentes. Informa que, em razão da conclusão do 

15 curso pela discente Tamara Estanislau de Oliveira, a conselheira Maysa Carolina Cassu da Silva 

16 passa a ocupar a vaga de titular. Registra-se, em ata, a presença da Coordenadora do Curso de 

17 Engenharia de Biossistemas, Marcela Pavan Bagagli, para responder as questões relativas ao 

18 Regulamento do TCC do referido curso. II) ORDEM DO DIA: O presidente passa a palavra ao 
19 conselheiro Rafael Aparecido Ferreira, responsável pela relatoria sobre o Regulamento para 
20 elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso de Engenharia de Biossistemas. O relator inicia sua 
21 fala explicando aos presentes sobre a necessidade de os discentes do curso de Biossistemas 

22 cumprirem de 80 horas destinadas ao desenvolvimento do TCC. Em seguida, passa à leitura da 

23 relatoria, destacando que o documento é dividido em oito capítulos e apresentando um resumo em 

24 planilha dos mesmos. A seguir, o relator passa à leitura do Regulamento, que tem as seguintes 
25 observações apontadas pelos presentes: 1) Artigo 22; §22: definir as atividades de ensino. O relator 
26 observa que já está sendo elaborada uma lista de orientadores e acrescenta que os docentes não 
27 recebem financeiramente pelo trabalho de orientação, apenas em horas de atividades. 2) Artigo 82; 
28 §19: acréscimo do Colegiado de Curso, que juntamente com o Coordenador de Curso e Orientador 

29 ficarão responsáveis pela aprovação dos coorientadores. 3) Artigo 13: transformar o Parágrafo 
30 Único em §39.  Após as observações serem aprovadas pelo Conselho, o relator passa à leitura da 
31 Análise e Considerações, tendo o documento voto favorável do relator. Os demais conselheiros 
32 acompanham o voto do relator por unanimidade. Passa-se a palavra do Diretor-Adjunto 
33 Educacional, Fernando Portella Rodrigues de Arruda, responsável pela pauta referente às 
34 alterações no Calendário 2019. O Diretor-Adjunto explica aos presentes que as alterações referem- 
35 se à organização das reuniões de cursos, tendo em vista que há professores vinculados a mais de 
36 um curso. Explica que não houve mudança de datas, apenas de quais cursos terão reunião em cada 
37 dia. Acrescenta que a Semana da Acessibilidade, que aconteceria nesta semana, ocorrerá na 
38 próxima. Após ser colocado em regime de votação pelo presidente, os conselheiros aprovam as 
39 alterações por unanimidade. Passa-se a palavra ao conselheiro Marcílio de Souza Barros, 
40 responsável pela relatoria a respeito da Criação de Comissão do Ginásio Poliesportivo para uso 
41 dos ensinos superiores. O relator inicia sua fala explicando que, em fevereiro deste ano, ocorreu 
42 uma reunião com os Centros Acadêmicos, na qual se discutiu sobre a criação da comissão do 
43 ginásio, em razão da dificuldade relatada pelos discentes a respeito do uso do local. Ao final da 
44 leitura da relatoria, fica acordado que a demanda será encaminhada à docente Vanessa Mota 
45 Andrade, responsável pelo ginásio, para que a mesma providencie a organização da comissão. O 
46 relator Marcílio passa à sua segunda pauta a respeito da Criação de um cronograma de horários 
47 para atendimento de demandas de Pesquisa e Extensão. O conselheiro relata . -na mesma 
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em 

48 reunião citada anteriormente, discutiu-se sobre a dificuldade dos discentes serem orientados em 

49 projetos e atividades acadêmicas em razão do desconhecimento dos horários em que os docentes 

50 estão disponíveis na instituição para tais orientações. A conselheira Flávia Hatsumi Izumida 

51 Andrade observa que os docentes não precisam cumprir as 40 horas semanais dentro da 

52 instituição, que isso depende das aulas atribuídas e do tempo de organização de ensino, regido pela 

53 Resolução 109. Após discussão sobre o assunto, o Diretor-Adjunto Fernando se compromete a 

54 providenciar uma planilha contendo os horários e projetos para os quais cada docente está 

55 disponível. III) ENCERRAMENTO: Tendo terminado os trabalhos, encerra-se a reunião, às quinze 

56 horas e trinta minutos, da qual eu, Talita Dma Rossi, lavro a presente ata. Após ser lido e aprovado, 

57 o documento será assinado por mim, pelo presidente e demais conselheiros presentes. Seguirão 

58 anexos os documentos citados nesta Ata. 

59 CONSELHEIRO SEGMENTO ASSINATURA RUBRICA 

TALITA DINA ROSSI Secretária 

SEBASTIÃO FRANCELINO DA CRUZ Presidente 

RAFAEL APARECIDO FERREIRA Docente TITULAR  

RAFAELCEDRICMÕLLERMENEGHINI Docente TITULAR 

FVIAHATSUMI IZUMIDAANDRADE Docente TITULAR j 

MÁRIO SANCHES DELMANTO Técnico-administrativo TITULAR Ausência Justificada 

RENATO SILVANO PIRES BAPTISTA Técnico-administrativo TITULAR 

MARCÍLIO DE SOUZA BARROS Discente TITULAR 

JOÃO LUIZ MACHADO NETO Discente TITULAR 

MAYSA CAROLINA CASSU DA SILVA Discente TITULAR 

CARLOS DOS SANTOS SILVA Sociedade Civil Organizada 

MARIA BENEDITA DA SILVA ALMEIDA Representante do Poder Ausên a Justifi da 
Publico 

EM ABERTO Aluno Egresso - ---- 

/9) 
Fernando Portei Ia Rodrigues de Arruda Diretor Adj. Educacional  

MARCELA PAVANBAGAGH
Coord.deCurso - ,-
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Ministério da Educação Instituto Federal de Educação Ciência e 
Tecnologia de São Paulo Conselho do Campus Avaré 

PARECER DA RELATORIA 

Processo N°: - 

Origem: Coordenação do curso de bacharelado em Engenharia de Biossistemas. 

Interessado: Coordenação, Discentes e Docentes do curso de bacharelado em Engenharia de 

Biossistemas. 

Assunto: Regulamento para elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso de Engenharia de 

Biossistemas. 

Conselheiro Relator: Rafael Aparecido Ferreira 

1— HISTÓRICO 

O curso de Bacharelado em Engenharia de Biossistemas do Campus Avaré do IFSP teve início de 

suas atividades em fevereiro de 2017, sendo que, para a integralização do mesmo e obtenção do título, 

o estudante deverá cumprir uma carga horária de 3699,9 horas, divididas em 10 semestres, sendo 80 

horas destas destinadas ao desenvolvimento, do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), informações 

essas contidas no Projeto Pedagógico do Curso. (PPC), disponíveis no site 

https://avr.ifsp.edu.br/images/pdl7Eng  Biossistemas/PPC%20Engenharia%20de%20Biossistemas 'final 

pdf. 

No momento atual, o referido curso conta com alunos matriculados em três turmas ingressantes 

(2017, 2018 e 2019), além daqueles alunos matriculados nas vagas remanescentes disponibilizadas nos 

finais de cada semestre letivo. 

Para pleitear um orientador e dar início às atividades de TCC, o estudante deve sido aprovado em no 

mínimo 1400 horas do curso estar no sexto semestre e, ainda fazer um requerimento em formulário 

próprio e entregar à coordenação do curso. 

Como é possível observar diante do exposto, os primeiros alunos aptos a desenvolver o TCC, 

ingressantes no 1°semestre/201, poderão fazê-lo a partir do 2° semestre de 2019. 

Portanto, foi necessária a confecção desse documento intitulado: Regulamento para elaboração do 

Trabalho de Conclusão de Curso de Engenharia de Biossistemas, que definirá as diretrizes que a 

coordenação, corpo docente e discente deverão seguir para o desenvolvimento destes trabalhas. 

O regulamento enviado pela coordenadora do curso, na figura da Prof.a Dra Marcela Pavan Bagagli, 

foi redigido pela coordenação e pelo Núcleo Dácente Estruturante (NDE) no 1°semestre de 2018. 



Sendo que, após aprovação do colegiado de curso de Engenharia de Biossistemas, foi enviando a este 

Conselho de Campus (CONCAM) para apreciação e aprovação do mesmo, para que possa entrar em 

vigor assim que possível. 

II— METODOLOGIA 

Com varias reuniões durante o primeiro semestre de 2018, e com aprovação do colegiado em 

28/06/2018, segundo as informações fornecidas pela coordenadoria do curso de Bacharelado em 

Engenharia de Biossistemas, o colegiado do curso aprovou o documento norteador/regulamentador 

com as diretrizes para a elaboração do TCC. 

O documento conta com nove páginas divididas em oito capítulos que estão resumidos na tabela 

abaixo. 

Para um melhor entendimento de cada um dos capítulos do documento, ler na íntegra, o anexo 

deste documento. 

iii— ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES 

Capítulo 1 - Da obrigatoriedade Descreve como obrigatório e como parte integrante do currículo 
do curso, o desenvolvimento e aprovação no TCC. 

Capítulo II - Das Características Descreve corno deve ser a natureza do trabalho, e quais 
modalidades de trabalho poderão ser consideradas TCC. 

Capítulo III - Dos Objetivos Define os objetivos do TCC para formação do egresso em 
Engenharia de Biossistemas. 

Capítulo IV- Da supervisão e Define quais-os profissionais estão aptos a supervisionar/orientar 

orientação / e/ou co-orientar os TCC, bem como, dos papéis a serem 
desenvolvidos por estes profissionais no processo de 

desenvolvimento do TCC, e a natureza destas. 

Capítulo V - Do desenvolvimento Define quais épocas e quais as atividades devem ser realizadas 
- durante o desenvolvimento do TCC pelos diferentes atores 

envolvidos. 

Capítulo VI - Da apresentação Descreve como a apresentação do produto final do TCC deve ser 

fina! feita. 

Capítulo. VII - Da avaliação Define como será calculada a nota final do TCC. 

Capítulo VIII - Das disposições Descreve que casos omissos serão analisados e dirimidos pelo 
finais colegiado e coordenação de curso e dos orientadores, respeitando 

as normas dos colegiados do IFSP. 

Considerando que o documento enviado para apreciação e aprovação do CONCAM IFSP T 

Avaré apresenta todos os elementos necessários para que os alunos do curso de Engenharia de 

Biossistemas consigam encontrar as orientações nrteadoras como para: 



el Aparecido Ferreira 

• Atender aos prazos de início dos trabalhos; 

• Busca de orientador, para a definição do tema e estabelecimento do trabalho, 

• Da apresentação do produto final e dos critérios de avaliação. 

Eu, Rafael Aparecido Ferreira, sou de parecer FAVORÁVEL à sua aprovação. 

Conselheiro ReÍator 

Avaré, 08 de março de 2019. 
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SUBMISSÃO DE PAUTA AO CONCAM PARA ANÁLISE 

Origem: Representação Discente 

Interessado: 'Toda a Comunidade Acadêmica do IFSP- Campus Avaré 

Assunto: Criação de Comissão do Ginásio Poliesportivo para uso dos ensinos 

superiores. 

Representante discente e Conselheiro:Marcílio de Souza Barros e demais discentes 

I - HISTÓRICO E METODOLOGIA 

Em fevereiro de 2018, mais precisamente no dia 26 de fevereiro, durante uma reunião 

extraordinária ocorrida com todos os Centros Acadêmicos do IFSP - Campus Avaré e demais 

discentes da instituição, houve reflexões/observações quanto à criação da comissão do 

Ginásio Poliesportivo do IFSP - Campus Avaré. 

Essa reflexão/observação ocorreu devido a comunicação obtida com os discentes, nas 

quais comentou-se a dificuldade de se realizar atividades esportivas, recreativas e de 

socialização por parte dos estudantes dos cursos superiores. 

No ano de 2018, durante os meses de novembro e dezembro houve longas 

discussões sobre a aprovação da regulamentação de uso do ginásio, na qual em uma dessas 

reuniões decidiu-se' sobre a formação de uma comissão para atender as demandas desse 

documento. 

Sendo assim, a motivação para tal requerimento é a da criação dessa comissão, visto 

que sem ela não é possível que os alunos utilizem o ginásio, pois até o presente momento as 

atividades esportivas e recreativas possuem como foco os ensinos médios integrados e a 

comunidade externa. 

II - ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES 

A partir das considerações apresentadas no tópico anterior, sentiu-se nos estudantes à 

necessidade de uso do ginásio poliesportivo da instituição, pois é de suma importância para o 

desenvolvimento fisico e psicológico dos alunos, por proporcionar momentos de lazer e 

integração dos discentes dos cursos superiores. 

Sendo assim, a criação dessa comissão é de suma importância para que ocorra a 

1 



regulamentação dessas demandas de uso do ginásio e assim, proporcionar a utilização do 

mesmo por todos os discentes regularmente matriculados na instituição. 

Avaré, 12 de março de 2018. 

  

 

    

     

    

     

     

     

Marcílio de Souza Barros 

Conselheiro Relator 
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SUBMISSÃO DE PAUTA AO CONCAM PARA ANÁLISE 

Origem: Representação Discente 

Interessado: Toda a Comunidade Acadêmica do IFSP- Campus Avaré 

Assunto: Criação de um cronograma de horários para atendimento de demandas de 

Pesquisa e Extensão 

Representante discente e Conselheiro: Marcílio de Souza Barros e demais discentes 

1— HISTÓRICO E METODOLOGIA 

Em fevereiro de 2018, mais precisamente no dia 26 de fevereiro, durante uma reunião 

extraordinária ocorrida com todos os Centros Acadêmicos do IFSP - Campus Avaré e demais 

discentes da instituição, houveram reflexões/observações quanto a disponibilidade do corpo 

docente para a orientação de projetos e demais atividades acadêmicàs. 

Essa reflexão/observação ocorreu devido a comunicação obtida com os discentes, nas 

quais comentou-se a dificuldade de serem orientados em projetos e atividades acadêmicas, 

mesmo que não remuneradas, devido ao não conhecimento dos horários disponíveis e de 

trabalho à grupo de professores. 

Atualmente, a instituição apresenta ao todo 70 (setenta) professores que devem 

cumprir uma 'carga horária de 40 (quarenta horas) semanais distribuídas em atividades de 

regência, extensão e pesquisa, além de comissões e funções administrativas, conforme a 

função que o docente desempenha. O Instituto Federal possui como pilares a Educação, 

Ciência e a Tecnologia, fazendo-se necessária a execução de projetos de pesquisa e 

atividades científicas e de extensão que contemplem os mesmos. No entanto, como não há 

uma comunicação com os alunos sobre a disponibilidade dos professores na faculdade 

acaba por vezes limitando ou impedindo que os estudantes criem projetos de iniciação 

científica e demais trabalhos acadêmicos, por falta de orientação. 

Sendo assim, a motivação para tal requerimento é devida ao surgimento de 

questionamentos, tais como; a disponibilidade de horário do corpo docente para o 

desenvolvimento destas atividades, falta de comunicação quanto ao horário que os 

professores estão presentes na instituição e a distribuição desses horários. 
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II - ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES 

A partir das considerações apresentadas no tópico anterior, sentiu-se nos alunos à 

necessidade de ter conhecimento sobre o horário dos professores na instituição e suas 

disponibilidades, como por vezes há uma falta de comunicação entre professor-aluno, vê-se a 

importância da criação de um cronograrna de horários para todos os cursos presentes com a 

disponibilidade de cada docente. 

A criação  - desse cronograma, visa dessa forma, uma melhor comunicação entre 

discente-docente, além de proporcionar com que a partir do conhecimento do horário dos 

professores uma melhor organização para a orientação em projetos e demais atividades 

acadêmico-científicas. 

Avaré, 12 de março de 2018. 

Marcílio de Souza Barros 

Conselheiro Relator 


