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Aos onze dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois, no auditório do Ins tuto Federal de São Paulo – IFSP

Campus Cubatão, às quatorze horas e três minutos, teve início a quinta reunião ordinária do Conselho de Campus do

Campus Cubatão. Em votação, com oito votos presenciais “SIM”, três abstenções e dois votos online “SIM”, a Ata da 1ª

Reunião Extraordinária do Concam foi aprovada com as correções apontadas pelo conselheiro, professor Marciel. Em

ato con nuo, o Presidente convidou o professor Marciel para a leitura do relatório do Curso de Bacharelado em

Turismo. Iniciando a sua fala, o relator enalteceu o Eixo Tecnológico e salientou que houve um destaque maior para um

Presidente da República em detrimento de outros e, que houve a supressão de dados relevantes como a passagem pela

Pandemia. Com relação aos demais itens, o relator está de acordo. Falou, ainda, que as ações inclusivas são

insuficientes e externou a sua preocupação com a adesão do Ins tuto Federal à contratação de profissionais de ensino

terceirizados. Apontou que existe uma informação duplicada na página 66 e deu parecer favorável com a realização das

modificações apontadas. O Presidente encaminhou a demanda para a Diretoria de Cursos e para o Coordenador,

professor Thiago Schulze. A conselheira Thalita explanou que na atualização de cursos, existem campos que não podem

ser alterados (a formatação já vem pronta do MEC). O Coordenador do Curso de Turismo, professor Thiago agradeceu

pelos apontamentos realizados pela relatoria e pelos demais conselheiros presentes. A conselheira, professora Fabiana

falou sobre a atualização dos PPCs. O Presidente comentou que as atualizações são realizadas antes das reformulações.

O conselheiro, professor Coelho comentou que acha salutar a discussão sobre os PPCs e que, recebemos a ATP

diretamente da PRE. Disse ainda, que o modelo fornecido tem campos que não podem ser alterados e que a relatoria

realizada pelo professor Marciel foi muito rica e parabenizou o relator. A Coordenadora de Cursos, professora Le cia

lembrou a todos que teremos o ENADE esse ano. Em votação, a alteração do Curso de Bacharelado em Turismo foi

aprovada com os devidos ajustes apontados pela relatoria, por 10 (dez) votos presenciais “SIM” e (02) dois votos online

“SIM”. O Presidente agradeceu e parabenizou o professor Marciel e aos demais conselheiros pela condução dos

trabalhos apresentados para a aprovação da alteração do PPC de Turismo. Em seguida, o conselheiro Alexsander

realizou a leitura de sua relatoria sobre o Regulamento do Laboratório de Ensino de Matemá ca. Apontou que no

ar go 3º, parágrafo 2º deveria haver a correção de CTI para CLI. Finalizou o relatório dizendo que é favorável à

aprovação do Regulamento do Laboratório de Ensino de Matemá ca – LEM. A Diretora de Ensino, professora Cláudia,

agradeceu ao relator e salientou que o regulamento era comum para a área de Letras e de Matemá ca. Agora, cada

curso tem o seu próprio espaço e regulamento. A conselheira Thalita pediu a palavra para indagar se a atribuição foi

verificada junto ao Regimento do Campus. O relator Alexsander confirmou que a atribuição dos laboratórios é de

competência da CLI e que a troca é per nente. A conselheira Amanda levantou uma dúvida sobre a u lização do

Laboratório: existe algum horário específico para alunos de outros cursos? Poderá ser agendado um horário? A Diretora

Cláudia respondeu que o LEM ficará aberto enquanto ver alguém responsável e que o laboratório nunca ficou

fechado. Havendo monitor, qualquer aluno poderá u lizar os computadores que possuem apenas so wares básicos

(não possuem alguns programas de computador necessários para o curso de engenharia). O conselheiro Alexsander

esclareceu que as máquinas do LEM são básicas e que o programa MathLab possui licença para apenas vinte e cinco

(25) máquinas simultâneas e que esse programa necessita de computadores com configuração especial (não básica).

Em votação pela aprovação do Regulamento do Laboratório de Matemá ca – LEM, dez (10) votos “SIM” e 02 (dois)

votos online “SIM”. O Regulamento do LEM foi aprovado por unanimidade. O Presidente solicita a inclusão dos CD´s

(cargos de direção) para a realização de Teletrabalho. Desta forma, solicita a exclusão da palavra “vedado” para poder

abranger os diretores do Campus. O conselheiro Marciel solicitou a permissão do Conselho de Campus para a leitura de

Manifesto em Prol da Democracia antes da votação da Pauta proposta. Após aprovação dos conselheiros, e na presença

de vários alunos que adentraram o auditório, o professor Júlio leu o manifesto que, foi aclamado pelos presentes.

 Dando con nuidade à pauta, o conselheiro Júlio Ornellas pergunta se os coordenadores poderão compor a carga

horária dos setores. Em resposta, o Presidente explicou que não há essa possibilidade. Em votação, com nove (09)

votos presentes “SIM”, uma (01) “ABSTENÇÃO” e dois (02) votos online “SIM”, a moção foi aprovada. O Presidente

solicitou a elaboração de uma Portaria de alteração. Em seguida, nos Informes Gerais, o Presidente informou que

algumas cidades da Baixada San sta conseguiram zerar as mortes, lembrou que con nuamos monitorando e que o uso

de máscaras ainda se mantém necessário dentro de nosso Campus. A conselheira Maju comentou que na Portaria havia



um termômetro e que foi re rado. O Presidente esclareceu que a re rada se deveu a não obrigatoriedade de se aferir

temperatura na entrada do Campus. A conselheira Thalita lembrou que não existe mais a obrigatoriedade da

comprovação da vacinação para entrar no Campus. A conselheira Lucia lembrou sobre a importância de todos

comunicarem o Campus quando houver algum sintoma de Covid. O conselheiro, professor Coelho levantou uma dúvida:

quando servidores es verem com atestado de Covid, eles precisam apresentar para alguém? O Presidente esclareceu

que se faz necessário informar a chefia imediata, mesmo com atestado. Em seguida, o Presidente falou sobre o corte

orçamentário e o impacto que a diminuição orçamentária tem nas manutenções de nosso Campus. Alertou, ainda, que

para o Orçamento do ano de 2023, perderemos cerca de 400mil reais de nosso Orçamento anual. O conselheiro

Alexsander perguntou se existe algum detalhamento do impacto nos cortes. O Presidente disse que a diminuição

orçamentária a nge, no momento, ajustes contratuais com as empresas terceirizadas. Os serviços não essenciais estão

sofrendo ajustes no momento mas, se não houver reversão, teremos que ampliar os cortes. O conselheiro, professor

Marciel perguntou se quando existe vacância nos cargos eles são subs tuídos por profissionais terceirizados e quem

define os salários desses profissionais. O Presidente explicou que temos 90 (noventa) professores e 60 (sessenta)

técnicos-administra vos e que existe, na Reitoria, um processo de contratação de mão-de-obra especializada que é

realizada através de pregão eletrônico e, ao Campus, apenas cabe apontar quantos profissionais são necessários. Os

salários são definidos pela Reitoria. O conselheiro, professor Coelho perguntou se existe a possibilidade de outros

cortes. O Presidente informou que sim, existe a expecta va de outros bloqueios orçamentários. Sobre o ponto

eletrônico, o Presidente informou que é uma exigência do Ministério da Economia e que a Reitoria estuda alterna vas

e prorrogou para primeiro (01) de novembro o início da u lização do ponto eletrônico para todos os servidores.

Salientou, ainda, que se houver determinação judicial, cumpriremos. Os técnico-administra vos possuem alterna vas

como a opção pela jornada de trinta (30) horas e o teletrabalho. A Diretora Gisela informou que o Projeto Mulheres Mil

terá a sua primeira aula inaugural e, que em setembro estarão abertas as inscrições para par cipar do Projeto Cozinha

Paulista. O conselheiro S ven perguntou que poderá par cipar do Projeto Cozinha Paulista. O Presidente informou que

toda a comunidade acadêmica e as pessoas de fora do Ins tuto Federal poderão fazer parte do Projeto. A Diretora de

Cursos, professora Le cia agradeceu a todos os docentes e pedagogas que par ciparam da Avaliação do Curso de

Licenciatura em Letras e, lembrou que haverá a avaliação (por parte do MEC) no Curso de Engenharia. A Diretora de

Ensino, professora Claudia falou sobre as ações de inclusão, lembrou que estamos em fase de reformulação de todos os

cursos e, ainda, que contamos com a colaboração de toda a comunidade acadêmica para a realização dos trabalhos. O

Presidente agradeceu a todos e encerrou a reunião às quinze horas e quarenta minutos. Eu, Sergio Roberto Holloway

Escobar, Secretário Ad Hoc, redigi a presente ata que segue assinada pelo Presidente, por todos os conselheiros

presentes e por mim.

 

Artarxerxes Tiago Tácito Modesto – Presidente

Sergio Roberto Holloway Escobar – Secretário Ad Hoc

Marcelo Saraiva Coelho – Titular

Marciel Silva Santos – Titular

Sueli Maria Preda dos Santos Torres – Titular (online)

Fabiana de Lacerda Vilaço - Titular

Lucia Helena Dal Poz Pereira – Titular

Thalita Di Bella Costa Monteiro – Titular

Alexsander Sant´Ana – Titular

Julio Villar Ornellas – Suplente como Titular

Maria Julia Cavalcanti Cerqueira Leite – Titular

Stiven Richardy Silva Rodrigues – Titular

Amanda Trindade de Santana Elisário – Titular

Lucas de Andrade Ramos – Suplente como Titular

Ester Cássia Chilaver – Titular (online)

 

 

 
 

Anexo I – Relatório: PPC Bacharelado em TurismoAnexo I – Relatório: PPC Bacharelado em Turismo

Análise da Atualização do Projeto Pedagógico do curso de Bacharelado em Turismo.Análise da Atualização do Projeto Pedagógico do curso de Bacharelado em Turismo.

 



É evidente que num país con nental como o Brasil o Turismo é de fundamental importância para a economia do país. E

não é a toa que temos um Eixo Tecnológico de cursos nesta área, numa região de polo turís co expoente. Cursos esses

justificáveis, portanto.

 

Assim:

 

As justificativas do curso estão adequadas;

O histórico da Instituição pode ser melhorado, como, por exemplo, o destaque de um

presidente da República e omissão de outro, quando a Instituição sofreu modificações;

Há carência de dados turísticos, ou gerais, mais atualizados, como no da pandemia. Os dados mais recentes são de

2018;

Os objetivos do curso me parecem adequados;

O perfil profissional do egresso me parece adequado;

As formas de acesso ao curso estão claras;

A Organização Curricular me parece fundamentada, clara e adequada;

O estágio está muito bem descrito;

O Trabalho de Conclusão de Curso – TCC, está adequado;

Dúvida na página 30 sobre relações de temas no site do campus;

As Atividades Complementares estão claras;

A Estrutura Curricular me parece adequada às normas vigentes;

A Representação gráfica do perfil de formação não está visível (Página 35);

A Educação em Direitos Humanos está contemplada;

A Educação das Relações Étnico-raciais e História e Cultura Afro-brasileira e Indígena

também está contemplada;

A Educação Ambiental está contemplada;

A Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) está contemplada;

A METODOLOGIA apresenta diversificação, como necessita ser;

A AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM está clara;

As ATIVIDADES DE PESQUISA estão contempladas;

As ATIVIDADES DE EXTENSÃO estão contempladas;

O Acompanhamento de egressos está contemplado;

Os CRITÉRIOS DE APROVEITAMENTO DE ESTUDOS estão contemplados;

O APOIO AO DISCENTE está contemplado;

Sobre AÇÕES INCLUSIVAS, há esforço mas ainda não suficiente;

A AVALIAÇÃO DO CURSO está adequado;

No Quadro 3 – Retificar as escritas das titulações femininas (Página 58);

A EQUIPE DE TRABALHO está adequada;

A BIBLIOTECA está adequada;

Com relação à INFRAESTRUTURA , destaca-se a existência do refeitório sem o

cumprimento do seu propósito;

Na Tabela 4 há informação duplicada (Página 66);

Os PLANOS DE ENSINO estão padronizados com suas respectivas informações;

A LEGISLAÇÃO DE REFERÊNCIA apresentada;

E a BIBLIOGRAFIA está adequada.

ParecerParecer: A favor da aprovação.



RelatorRelator: Marciel Silva Santos

Cubatão, 10 de agosto de 2022.

 

Anexo II – Relatório: Regulamento do Laboratório de Ensino de Matemática (LEM)Anexo II – Relatório: Regulamento do Laboratório de Ensino de Matemática (LEM)

Nome do Relator: Alexsander Sant’Ana

Identificação do tema: Regulamento Laboratório de Ensino de Matemática (LEM)

RELATÓRIO

I. Introdução / HistóricoI. Introdução / Histórico

O documento em questão visa apresentar ao Conselho de Campus de Cubatão o Regulamento para u lização do

Laboratório de Ensino de Matemática para sua análise, aprovação e publicação para toda comunidade acadêmica.

II. Análise e ConsideraçõesII. Análise e Considerações

Após analisar cuidadosamente o documento, faço as seguintes observações:

- No Art. 3°, parágrafo §2°, onde informa que a competência pela instalação de softwares e manutenção de

computadores e redes do LEM é da CTI, sugiro que por se tratar de um laboratório, o texto seja alterado para:

instalação de so wares e manutenção de computadores compete à Coordenadoria de Laboratórios de Informá ca

(CLI). A manutenção da infraestrutura de redes compete à Coordenadoria de Tecnologia da Informação (CTI);

- No início do Art. 6° remover a palavra Câmpus, que não faz sentido no parágrafo;

- No §3° do artigo substituir “Câmpusna recepção” por “na recepção”;

- No §4° do artigo remover o hífen após o ponto e vírgula;

- No §5° do ar go aponto dois erros: onde está escrito técnico administra vostécnico administra vos solicito a correção da concordância

para técnicos administra vostécnicos administra vos. No mesmo parágrafo corrigir a grafia em “usar o LEMnos horários” e subs tuir por

“usar nos horários”;

- No §6° do artigo substituir o ponto no final por ponto e vírgula;

- No início do Art 7° substituir “podeá” por “poderá”;

- No Art 11° remover o hífen antes de poderá. 

 

III. Parecer do RelatorIII. Parecer do Relator

Sou a favor da aprovação do regulamento do laboratório de ensino de matemá ca levando em consideração as

observações desta relatoria.

 

Assinatura: Alexsander Sant’Ana – Técnico de Laboratório – Área de Informática

Data: 11/08/2022

 

Anexo III – Carta em Defesa pela DemocraciaAnexo III – Carta em Defesa pela Democracia

Em agosto de 1977, em meio às comemorações do sesquicentenário de fundação dos cursos jurídicos no país, o

professor Goffredo da Silva Telles Junior, mestre de todos nós, no território livre do Largo de São Francisco, leu a Carta

aos Brasileiros, na qual denunciava a ilegi midade do então governo militar e o estado de exceção em que vivíamos.

Conclamava também o restabelecimento do estado de direito e a convocação de uma Assembleia Nacional

Constituinte.

A semente plantada rendeu frutos. O Brasil superou a ditadura militar. A Assembleia Nacional Cons tuinte resgatou a

legi midade de nossas ins tuições, restabelecendo o estado democrá co de direito com a prevalência do respeito aos

direitos fundamentais.

Temos os poderes da República, o Execu vo, o Legisla vo e o Judiciário, todos independentes, autônomos e com o

compromisso de respeitar e zelar pela observância do pacto maior, a Constituição Federal.

Sob o manto da Cons tuição Federal de 1988, prestes a completar seu 34º aniversário, passamos por eleições livres e

periódicas, nas quais o debate polí co sobre os projetos para o país sempre foi democrá co, cabendo a decisão final à

soberania popular.



A lição de Goffredo está estampada em nossa Cons tuição “Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de seus

representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição”.

Nossas eleições com o processo eletrônico de apuração têm servido de exemplo no mundo. Tivemos várias alternâncias

de poder com respeito aos resultados das urnas e transição republicana de governo. As urnas eletrônicas revelaram-se

seguras e confiáveis, assim como a Justiça Eleitoral.

Nossa democracia cresceu e amadureceu, mas muito ainda há de ser feito. Vivemos em país de profundas

desigualdades sociais, com carências em serviços públicos essenciais, como saúde, educação, habitação e segurança

pública. Temos muito a caminhar no desenvolvimento das nossas potencialidades econômicas de forma sustentável. O

Estado apresenta-se ineficiente diante dos seus inúmeros desafios. Pleitos por maior respeito e igualdade de condições

em matéria de raça, gênero e orientação sexual ainda estão longe de ser atendidos com a devida plenitude.

Nos próximos dias, em meio a estes desafios, teremos o início da campanha eleitoral para a renovação dos mandatos

dos legisla vos e execu vos estaduais e federais. Neste momento, deveríamos ter o ápice da democracia com a disputa

entre os vários projetos polí cos visando convencer o eleitorado da melhor proposta para os rumos do país nos

próximos anos.

Ao invés de uma festa cívica, estamos passando por momento de imenso perigo para a normalidade democrá ca, risco

às instituições da República e insinuações de desacato ao resultado das eleições.

Ataques infundados e desacompanhados de provas ques onam a lisura do processo eleitoral e o estado democrá co

de direito tão duramente conquistado pela sociedade brasileira. São intoleráveis as ameaças aos demais poderes e

setores da sociedade civil e a incitação à violência e à ruptura da ordem constitucional.

Assis mos recentemente a desvarios autoritários que puseram em risco a secular democracia norte-americana. Lá as

tenta vas de desestabilizar a democracia e a confiança do povo na lisura das eleições não veram êxito, aqui também

não terão.

Nossa consciência cívica é muito maior do que imaginam os adversários da democracia. Sabemos deixar ao lado

divergências menores em prol de algo muito maior, a defesa da ordem democrática.

Imbuídos do espírito cívico que lastreou a Carta aos Brasileiros de 1977 e reunidos no mesmo território livre do Largo

de São Francisco, independentemente da preferência eleitoral ou par dária de cada um, clamamos às brasileiras e

brasileiros a ficarem alertas na defesa da democracia e do respeito ao resultado das eleições.

No Brasil atual não há mais espaço para retrocessos autoritários. Ditadura e tortura pertencem ao passado. A solução

dos imensos desafios da sociedade brasileira passa necessariamente pelo respeito ao resultado das eleições.

Em vigília cívica contra as tentativas de rupturas, bradamos de forma uníssona:

Estado Democrático de Direito Sempre!!!!

Cubatão, 9 de setembro de 2022

 

Documento assinado digitalmente.
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