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Ata da Ata da 6ª. Reunião Ordinária do CONCAM6ª. Reunião Ordinária do CONCAM

Aos oito dias de setembro do ano de dois mil e vinte e dois, no auditório do Campus Cubatão, às quatorze horas

e dois minutos, teve início a 6ª. Reunião Ordinária do Conselho de Campus do Campus Cubatão. O presidente

iniciou os trabalhos lembrando que poderá haver necessidade da convocação para reuniões extraordinárias

deste Conselho de Campus, devido a revisão dos PPC´s de nossos cursos. Em primeiro ato, foi colocada em

votação a aprovação da Ata da 5ª. Reunião Ordinária do CONCAM. Com 10 (dez) votos presentes “SIM” e 01

(um) voto online “SIM”, a Ata da 5ª. Reunião Ordinária do Concam foi aprovada por unanimidade. Passando

para a Ordem do Dia, o Presidente falou sobre a Comissão de Elaboração do Regulamento Interno das

A vidades da Comissão de Apoio a Eventos do Campus Cubatão. Disse que a professora Valeria Luiza Pereira

Fedrizzi, presidente da Comissão, pleiteia um regulamento para o funcionamento da própria Comissão, antes

que sejam iniciados os trabalhos de elaboração do regulamento. O Presidente informou que o Conselheiro e

Relator do projeto de regulamento da Comissão, Ivan da Conceição Souza foi dispensado do trabalho por ordem

médica e colocou em pauta se os Conselheiros preferem discu r o assunto ou deixar para a próxima reunião. A

Conselheira Maju solicitou a palavra, dizendo que não havia conseguido encontrar o relatório e, que prefere que

o Relator esteja presente para dirimir qualquer dúvida. O Conselheiro, professor Marciel sugeriu que se

consultasse a Presidente da Comissão, professora Valéria, para que ela se pronunciasse sobre a questão. Em

consulta, a professora Valéria afirmou não ter nenhuma objeção para que a pauta seja retomada em reunião

posterior. Online, entrou na reunião a Conselheira Esther Cássia Chivaler (14h12). O Presidente retomou a

palavra, discorrendo sobre a questão da Pandemia de Covid-19. Disse que estamos em período de estabilidade

de internações e de mortes e, que os dados nos permitem facultar (à par r do dia 12 de setembro, próximo) o

uso de máscaras dentro de nosso Campus. Informou, ainda, que desde o recesso escolar até a presente data,

não vemos nenhum caso relatado de Covid-19. Lembrou, ainda, que a Comissão recomenda o uso de máscaras

em ambientes fechados, mas desobriga o uso. O Diretor de Pesquisas, professor Leandro falou sobre a Semana

Nacional de Ciência e Tecnologia – SNCT 2022 e convidou a toda a comunidade acadêmica, seus familiares e

amigos para estarem presentes neste evento que ocorrerá de 07 a 11 de novembro do presente ano. A

Conselheira Maju perguntou se as inscrições já se encontram abertas. O professor Leandro respondeu que as

inscrições para submissão já se encontram abertas. O Presidente lembrou que na data de hoje, os ex-

presidentes dos Grêmios do Campus Cubatão es veram presentes e convidou o ex-presidente e ex-conselheiro,

Pedro Amigo, (presente na reunião do Concam) para proferir algumas palavras. O egresso Pedro salientou a

importância da Conselheira Maju à frente do Grêmio Estudan l Chico Mendes e falou sobre a necessidade dos

alunos par ciparem da próxima eleição que terá um mandato tampão, mas muito necessário para a

representa vidade estudan l. Sem mais pautas, o Presidente encerrou a reunião às quatorze horas e vinte

minutos.
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