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Assunto: ATA DA Assunto: ATA DA 3ª. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONCAM3ª. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONCAM

Aos doze dias de maio do ano de dois mil e vinte e dois, no auditório do Ins tuto Federal de São Paulo – Campus

Cubatão, às quatorze horas e dois minutos, sob a Presidência do Diretor Geral, professor Artarxerxes Tiago Tácito

Modesto e, contando com a par cipação de 07 tulares de forma presencial, 03 tulares de forma online e o discente

(suplente) Gabriel Dinis Viana subs tuindo presencialmente a tular Camilly Victória Machado Gonzaga Pereira, teve

início a terceira reunião ordinária do Conselho de Campus. O Presidente deu início à reunião colocando em votação a

Ata da 2ª Reunião Ordinária do Concam. Sem nenhuma solicitação de alteração, a ata foi aprovada pela unanimidade

(08 votos presenciais e 03 votos online). Passando para a Ordem do Dia, o Presidente solicitou nova votação, agora

sobre a convalidação dos atos da nova composição do Concam. A votação obteve a unanimidade dos Conselheiros

presentes (08 votos presenciais e 03 votos online). Em seguida, o Presidente do Conselho comentou sobre a

atualização e reformulação dos PPC´s dos cursos oferecidos no Campus Cubatão. O Conselheiro, professor Coellho,

disse que a atualização dá muito trabalho e que todas as alterações sugeridas têm fundamento e atendem às exigências

do MEC. Além disso, complementou, passaram pelos crivos do NDE e do Colegiado. O conselheiro perguntou se existe

ata da alteração bibliográfica do PPC de Letras. A questão foi respondida pela coordenadora do Curso de Letras,

professora Ana Elisa, que disse que temos três relatórios de atualizações bibliográficas e os livros estão disponíveis na

biblioteca Pearson´s. O Conselheiro Coelho comenta que o processo necessita conter documento elencando a

Bibliografia e encaminha seu voto de aprovação. O Presidente toma a fala fazendo uma análise do processo. A

Conselheira Thalita, comenta sobre dois pontos a serem corrigidos no PPC em questão. A professora Ana Elisa agradece

os apontamentos e informa que algumas questões serão revistas. O presidente diz que evita fazer comentários sobre o

assunto por fazer parte, tanto do NDE como do Colegiado de Letras. Em votação, o PPC de Letras foi aprovado por 07

votos presenciais favoráveis, 01 abstenção presencial, 1 conselheiro online ficou sem comunicação na hora da votação

e dois votaram SIM. O PPC de Letras foi aprovado. A Conselheira Amanda jus ficou a sua abstenção por não ter

conseguido estudar com afinco o processo. Passamos para os Informes Gerais. Sobre a Pandemia de Covid-19, o

Presidente comentou sobre a queda significa va no número de óbitos e reforçou a necessidade da comunidade

acadêmica con nuar a u lizar máscaras dentro das dependências do Campus Cubatão. Salientou, inclusive, a

importância do uso de máscaras quando es ver resfriado. A Diretora Claudia comentou sobre a existência de duas

organizações didá cas em nossa ins tuição (uma para o ensino médio e outra para o ensino superior). Disse, ainda,

que casos confirmados de Covid-19 (com necessidade da permanência domiciliar acima de 15 dias) poderão solicitar

Regime de Ensino Domiciliar (RED). O professor Elian trouxe, juntamente com o professor Glauber, informes sobre a

CPA e a importância desse órgão dentro de nossa Ins tuição. A Conselheira Thalita perguntou se seria possível o

Campus Cubatão ins tuir um dia para a Vacinação contra a Gripe (para todos os alunos e servidores). A conselheira

Lúcia disse que entraria em contato com a Secretária de Saúde para verificar a viabilidade do projeto. O Presidente

emendou as falas, dizendo que envidará esforços para trazer essa importante Campanha para dentro de nossa unidade

de ensino. Lembrou, ainda, sobre a importância de consultar um médico sempre que se sen r mal. O Presidente falou

sobre os prepara vos para o próximo PDI (2024-2028). A Diretora de Ensino lembrou que o Curso de Engenharia

passará pelo mesmo processo que o Curso de Letras está passando e o Presidente do Conselho avisou que será possível

haver convocação para reuniões extraordinárias para atender à revisão dos PPC´s. O Diretor de Pesquisas falou sobre o

edital aberto e sobre a importância de se buscar fomentos em outras agências. A Diretora Gisela explanou sobre o

projeto Cozinha Paulista, informando que os trabalhos deverão ter início no 2º Semestre deste ano e que ficará em

nosso Campus por 10 anos. Disse que o Projeto da professora Jeanna (Aprender a Empreender) foi aprovado e que

haverá 8 bolsas até o final do ano. O Presidente solicitou que todos divulguem o fato narrado. O Conselheiro Coelho

perguntou sobre as reformas estruturais. O Presidente respondeu que os pilares em estão em fase final e que a Reitoria

se comprometeu a nos ajudar com o reves mento externo. A Conselheira Ma lde (online) enalteceu os trabalhos e a

explanação da Diretora de Ensino (Claudia). Os trabalhos foram encerrados às 15h25. Eu, Sergio Roberto Holloway

Escobar, Chefe de Gabinete, lavrei esta Ata que vai assinada pelo Presidente do Conselho, por mim, e pelos demais

Conselheiros presentes.
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