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Aos dez dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e dois, de forma online e sob a condução da Diretora de

Ensino, professora Claudia, às quatorze horas e treze minutos teve início a sé ma reunião ordinária do Conselho de

Campus - CONCAM, do Campus Cubatão. A presidente interina salientou que o presidente tular do Concam e Diretor-

Geral do Campus Cubatão, professor Artarxerxes, está em missão oficial no estado do Pará. A pauta foi passada aos

conselheiros. Em votação para a aprovação da Ata da quarta reunião extraordinária do Concam, realizada no dia três do

presente mês, com as alterações solicitadas pela Diretora Claudia e pela Conselheira Amanda (solicitou corrigir o

sobrenome dela – Elisiario), o conselho a considerou APROVADAAPROVADA por unanimidade (10 votos online). O discente Lucas

tomou a tularidade nessa sessão, no lugar da discente Laila, que tomou posse na reunião anterior, como tular. A

palavra foi dada à Conselheira, professora Fabiana, que passou a ler a sua relatoria sobre a reformulação do PPC do

Curso de Bacharelado em Turismo. Após explanações, ressaltando a importância das alterações na formatação do

texto, indicadas pela Pedagoga Waldisia Lima, a Conselheira apontou parecer favorável à aprovação do PPC em

questão. A Conselheira Thalita informou que já realizou as alterações de cabeçalhos e rodapés (solicitados pela

pedagoga Waldísia). Em votação pela aprovação da reformulação do PPC do Curso de Bacharelado em Turismo, por

onze votos online a reformulação foi APROVADAAPROVADA. O professor Thiago, Coordenador do Curso em questão, agradeceu a

todos pela aprovação. Passou-se para a deliberação sobre o Calendário Acadêmico do ano de dois mil e vinte e três.  A

presidente, Diretora Claudia, apontou a necessidade de uma alteração no calendário dos cursos integrados ao Ensino

Médio, por indicação da reitoria, referente ao período de matrícula, que passará a ser: 16 a 19/01 – matrículas de16 a 19/01 – matrículas de

alunos ingressantes – 1ª. Chamadaalunos ingressantes – 1ª. Chamada. O Conselheiro S ven observou que as Semanas de Provas já consta no calendário, e

perguntou se ela voltará defini vamente a par r do ano que vem. A presidente explicou que se trata de uma

formalidade para auxiliar no planejamento dos docentes, sugerida pelos coordenadores dos cursos integrados. A

Conselheira Lucia comentou sobre o dia dezessete de fevereiro ser dia le vo. Apontou que está preocupada com o

feriado de Carnaval, pois tem receio de conges onamento na volta dos servidores que moram longe do Campus. A

presidente explicou que a sexta-feira de Carnaval de 2023 foi colocada como dia le vo para que se possa cumprir

devidamente a quan dade de dias le vos prevista em lei. Apontou que haverá necessidade de reposição de aulas em

sábado le vo ou contraturno caso a data deixe de ser dia le vo. Completou dizendo que, se houver emenda, todos os

docentes terão que planejar um dia le vo (provavelmente no sábado) para a reposição do dia de recesso, uma vez que

não é permi do compensar dia le vo de forma online em cursos presenciais. O Conselheiro Marciel parabenizou a

organização do calendário pela inclusão da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia – SNCT e perguntou se há

necessidade de destacar feriados nos domingos, no calendário acadêmico. A presidente explicou que existe um

checklist da reitoria para a formalização dos calendários dos Campi e que algumas datas precisam constar, mesmo

sendo domingos. O Conselheiro S ven disse que acha uma ó ma ideia deixar a predefinição das datas da semana de

provas. Em votação, a questão da suspensão das aulas no dia dezessete de fevereiro, levantada pela Conselheira Lucia,

com oito votos online “SIM” e três votos online “NÃO”, foi APROVADAAPROVADA pela maioria. Desta forma, o dia dezessete de

fevereiro do ano de dois mil e vinte e três foi considerado como NÃO LETIVO – Suspensão das atividadesNÃO LETIVO – Suspensão das atividades. O Conselheiro,

professor Marciel perguntou se essa alteração vai afetar os cem dias letivos do semestre. A presidente explicou que não

irá alterar, pois há muitos sábados le vos previstos ao longo do ano. A Conselheira Amanda falou sobre a necessidade

dos sábados le vos para os cursos superiores, pois há oferta de DPs que alcançam grande aprovação em suas turmas. A

presidente explicou que independente disso, o Campus abre todos os sábados e tem expediente administra vo,

também. Em votação pela aprovação do Calendário do ano de dois mil e vinte e três, levando-se em consideração a

alteração pleiteada pela Conselheira Lucia e aprovada pelo Concam, em todos os calendários de todos os cursos, a

moção foi APROVADAAPROVADA por unanimidade. A presidente passou aos informes, passando a palavra para a Diretora Adjunta

de Cursos, professora Le cia, que agradeceu a aprovação dos nove PPCs aprovados pelos Conselheiros do Concam do

Campus Cubatão. A Diretora de Extensão, Gisela, falou sobre o Edital de projetos de extensão para 2023, que recebe

submissões até o dia 23/11/22. A presidente comentou que está acompanhando a questão do Covid-19. Informou que

já temos casos confirmados em nosso Campus neste mês. Alertou que a Comissão de Monitoramento está atenta. Em

caso de sintomas, procurar o médico e realizar os testes para obter atestado e protegermos uns aos outros. Já temos

casos confirmados em nosso Campus. A reunião foi encerrada às quinze horas e vinte minutos.
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Nome da Relatora: Fabiana de Lacerda VilaçoFabiana de Lacerda Vilaço

I. RELATÓRIORELATÓRIO

Trata-se do relatório do projeto pedagógico do curso de Bacharelado em Turismo.
Foram disponibilizados para esta relatoria os seguintes documentos:
1. o PPC do curso de Turismo;
2. a ATP final, realizada pela pedagoga Waldísia Rodrigues de Lima em 08 de novembro de 2022.
Observa-se que, em comparação com o documento do PPC apresentado na semana anterior, este atual
encontra-se mais de acordo com os requisitos e com a diagramação solicitados pela PRE. De maneira geral,
pode-se dizer que o documento traz uma abrangente apresentação do curso, de acordo com o modelo de PPC
estabelecido
pela PRE. Esta relatoria não encontrou nenhum aspecto textual ou estrutural que demandasse revisão ou
correção, ou que prejudicasse o andamento do processo de aprovação do PPC, exceto os informados na ATP, a
qual comentarei a seguir.
Com relação à ATP, que não havia sido disponibilizada na semana anterior, destaca-se que é de fato
fundamental a apreciação dela por parte da relatoria. Segundo a pedagoga, o PPC está de acordo com os
documentos balizadores, tanto os institucionais (do próprio IFSP) quanto os legais. Contudo, ela ressalta, em seu
parecer, que é favorável à tramitação do PPC, desde que três correções sejam feitas no texto, as quais relato e
comento a seguir:
1. Digitar o código do componente curricular “Lazer e Recreação CBTLAZT” (p. 107) e “Ciências Sociais e
Turismo CBTSOCT” (p.112), pois está com grifo de print, ou seja, recorte de imagem no documento
OBSERVAÇÃO: Esta relatoria verificou no pdf do PPC e constatou que tal erro parece já ter sido corrigido.
2. Corrigir no plano de ensino o código do componente curricular “Elaboração de Projeto de Pesquisa CBTEPP”
(p.184), pois na estrutura curricular está “CBTEPPT” (p.42)

OBSERVAÇÃOOBSERVAÇÃO: Observou-se que ainda permanece esta inconsistência. Não ficou claro se o erro está na
estrutura curricular ou no plano de ensino, mas é preciso verificar para que as siglas fiquem idênticas.
3. Colocar o nome do curso inserido no rodapé do documento do PPC, conforme indica o documento
orientativo/modelo do PPC.
OBSERVAÇÃO: Constatou-se que este erro ainda precisa ser corrigido. Contudo, observando os PPCs já
aprovados neste Concam dos cursos de Licenciatura em Letras e de Bacharelado em Engenharia de Controle e
Automação, bem como o modelo da PRE, verificou-se que são exigidas informações também no cabeçalho das
páginas (nome do
câmpus e nome do curso). No rodapé, deve constar “Projeto Pedagógico do Curso XXX - Modalidade (Presencial
ou outra)”. Assim, solicita-se que esta adequação seja feita.

II. Parecer da RelatoraParecer da Relatora
Desde que sejam atendidas as recomendações dadas neste relatório e na ATP, esta relatoria é favorável à
aprovação do projeto pedagógico do curso de Bacharelado em Turismo.

Cubatão, 10/11/2022.
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