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ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONCAM – IFSP CÂMPUS AVANÇADO SÃO MIGUEL PAULISTA
 

Aos vinte e nove dias do mês de junho de dois mil e vinte e um, de maneira virtual, às dezenove horas e trinta minutos foi realizada a

segunda reunião extraordinária do Conselho de Câmpus – CONCAM do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo

– IFSP – Câmpus Avançado São Miguel Paulista. Dado início com a posse dos novos membros do CONCAM eleitos no processo eleitoral

interno biênio dois mil e vinte um a dois mil e vinte e três. Conselheiros empossados: Presidente, Luís Fernando de Freitas Camargo –

Diretor Geral do Câmpus Avançado São Miguel Paulista; Segmento Docente – Fábio Donizete Bueno, Segmento Técnico-Administrativo –

Ana Luiza Pedroneiro Machado, Segmento Discente, titulares – Fernanda Bezerra Rodrigues, Miguel Bouças. Segmento Discente,

suplentes - Maria Eduarda Santos Lago, Giulia Maria Oliveira dos Santos. Considerando que não houve inscrições através de chamada

pública para os representantes  de Pais de Estudantes, Comunicado Externa e Poder Público Municipal ou Estadual foram  indicados e

empossados os seguintes representantes  de pais de estudantes: Ivone Ferreira da Silva – titular, Laura Cristina da Silva – suplente:

representantes da Comunidade Externa - Manoel Romão de Souza (Diretor Regional de São Miguel Paulista da SME de 2014 a 2016) 

titular, Hélio Rodrigues (Presidente do Sindicato dos Químicos de São Paulo) – suplente; representante do Poder Público – Patrícia

Marques de Brito (servidora da Diretoria Regional de São Miguel Paulista da SME). Além dos membros empossados, a reunião contou

com a participação do professor Rodrigo Holdschip, Sandra Rabachini Silva (mãe do estudante Henrique Rabachini Silva) e Juliana Alvim

Norberto nomeada Secretária do CONCAM. Dada a posse aos novos membros. Considerando que nem todos os seguimentos estão

plenamente preenchidos os membros empossados do CONCAM aprovaram uma nova consulta junto ao corpo docente e servidores

administrativos visando preencher as vagas disponíveis. O Presidente do CONCAM, Luís Fernando apresenta para discussão e votação

para a interrupção do processo seletivo do Curso de Comunicação Visual integrado ao Ensino Médio na modalidade EJA (PROEJA) frente

as dificuldades das atividades remotas relacionadas à Pandemia COVID 19. O Coordenador do Curso, Professor Rodrigo informa que os

estudantes matriculados apresentam muitas dificuldades no uso das tecnologias para acesso às aulas remotas e, tendo grande parte dos

estudante no grupo de risco, estes ficam impossibilitados de locomover-se até o Câmpus para atividades de variadas naturezas senão

retirada e entrega de atividades remotas quando não conseguem acessar os recursos midiáticos disponíveis. Outro ponto destacado é a falta

de clareza dos estudantes da profissionalização proposta pelo curso. O Presidente - Luís Fernando propõe um estudo para avaliar o processo

de escolarização do PROEJA, considerando o não atendimento aos objetivos propostos no curso. A Conselheira Ivone pergunta se a não

oferta do curso impactaria na carga horária dos docentes e a importância de ouvir a comunidade sobre sugestões de quais cursos poderiam

ser ofertados. O Conselheiro Fábio ressalta que não haverá impacto na composição da carga horário docente e sugere utilizar o estudo já

desenvolvido pela Comissão de elaboração e implementação do Projeto Pedagógico do curso Técnico em Comunicação Visual – PROEJA

para uma possível avaliação dos objetivos pretendidos nesse curso ora vigente. O Conselheiro Manoel Romão diz que é comum grande

parte dos estudantes da modalidade de ensino de Educação de Jovens e Adultos apresentarem dificuldade as adaptações e no uso das novas

tecnologias e com a Pandemia da COVID 19 essas dificuldades ficaram mais evidenciadas. Após os esclarecimentos os membros do

Conselho votaram pela suspensão da oferta do curso no processo seletivo - segundo semestre 2021. Essa decisão será informada à Pró-

Reitoria de Ensino do IFSP pelo Presidente do Conselho. O Conselheiro Miguel pergunta se existe previsão do retorno às aulas presenciais.

O professor Luís Fernando informa que aguarda orientações da Reitoria do IFSP que permanece no diálogo sobre o retorno às aulas

presenciais. Sandra Rabachini sugere um fechamento mais efetivo para os estudantes do quarto ano dada a importância da trajetória no

curso ofertado pelo IFSP. O Conselheiro Fábio informa que para os estudantes do quarto ano é ofertado, pelos professores da área de

humanidades, atendimento preparatório para vestibulares. A reunião é encerrada às vinte horas e quarenta minutos sendo a Ata lavrada por

mim, Juliana Alvim Norberto e encaminhada para a aprovação dos presentes.   
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