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ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE CÂMPUS DO IFSP – CÂMPUS VOTUPORANGA. ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE CÂMPUS DO IFSP – CÂMPUS VOTUPORANGA. Aos trinta e um dias do mês de
maio de dois mil e vinte e dois, às dezessete horas, realizou-se a segunda reunião ordinária deste conselho, realizada de forma hibrida,
virtualmente pela plataforma Microso  Teams, presencialmente na sala de videoconferência, C0016, bloco C e com transmissão ao vivo
pelo Youtube-IFSP/VTP, conforme convocação do dia vinte e quatro de maio de  dois mil e vinte e dois, sob a presidência de Ricardo
Teixeira Domingues, Diretor Geral e Presidente do CONCAM, e com a presença dos conselheiros Juliana de Fá ma Franciscani (Docente-
Titular), Bruna Gonçalves de Lima (Docente- tular) Marcelo Luis Murari (Docente-Suplente), João Márcio Santos de Andrade (Técnico-
administra vo- tular), Vitória Bossa Paixão (Discente-Titular), Alexandre Jitsuo Fujita (Discente-Titular). Abertura da reunião: O
presidente do Conselho de Câmpus, Ricardo inicia a reunião agradecendo a presença de todos. Informa que houve a convocação do
conselheiro-suplente Marcelo Murari  o em decorrência do atestado de saúde do Prof. Michael. Expediente: 1. Aprovação da ata
da reunião realizada em 31/03/2022. Ata aprovada sem alterações ou ressalvas. 2. Informes - 2.1. Informou sobre a manutenção do uso
de máscara nas dependências do câmpus em decorrência do número de casos de COVID - 19 nas úl mas semanas. 2.2. Recomposição do
Conselho de Câmpus: vagas a serem preenchidas - 2 (dois) suplentes no segmento docente, 1 (um) tular no segmento discente, 2 (dois)

tulares e 3 (três) suplentes no segmento técnico-administra vo. 2.3.  Alteração do calendário de reuniões do Conselho de Câmpus em
decorrência da par cipação do presidente e Diretor-Geral nas reuniões do Coldir e Redir, que acontecem no mesmo dia da
Reunião  deste Conselho.   Ordem do dia. Assunto: Atualização do PPC do curso de Engenharia Elétrica - Câmpus Votuporanga - Processo Atualização do PPC do curso de Engenharia Elétrica - Câmpus Votuporanga - Processo
SUAP 23441.000611.2020-16. Apresentação: Relatoria 01 - Vitória Bossa Paixão.SUAP 23441.000611.2020-16. Apresentação: Relatoria 01 - Vitória Bossa Paixão. A conselheira relatora fez a apresentação da relatoria
com a análise documental do processo. Explanou que inicialmente foi realizada uma análise corrida desde as modificações realizadas e
aprovadas no ano de 2020 até o processo atual, pois no processo eletrônico as a vidades cumpridas estão arquivadas em ordem
cronológica. Então a primeira análise foi na página 548 do pdf do processo, na qual documenta a Resolução de Aprovação da primeira
atualização do PPC em 2020. Depois, observou-se as páginas 824 a 827, na qual encontram-se as atas das reuniões do NDE e Colegiado,
em seguida tem o documento completo do PPC com o quadro das atualizações feitas, este que foi enviado ao Técnico em Assuntos
Educacionais (páginas 828 a 1096). A próxima verificação foi das páginas 1097 a 1100 que apresenta o despacho e o laudo técnico do
Arlindo Alves da Costa sobre o PPC do Curso de Engenharia Elétrica. Após isso tem-se novamente o PPC completo mais o quadro com as
atualizações já realizadas e com as solicitadas pelo Arlindo, Técnico em Assuntos Educacionais (páginas 1101 a 1369) e por fim as Atas das
reuniões do Colegiado e NDE, mais o despacho para o CONCAM e o recebimento da Secretária do CONCAM (páginas 1370 a 1377). Sendo
assim, verificou-se que todos os documentos estão dispostos de acordo com os itens apresentados no Art. 25 da Resolução Nº10/2020 e
todas as atas e documentações estão devidamente assinados eletronicamente pelo SUAP. Vale ressaltar que deverão ser feitas todas as
alterações expostas pelo coordenador Devair Rios Garcia no dia da reunião com a relatora e a Jhessica. Observou-se que a data do
quadro compara vo (páginas 1364 a 1369 do pdf do processo) está errada, pois o processo de análise do Técnico Arlindo aconteceu no
dia 10 de março de 2022 e o quadro está com a data do dia 5 de janeiro de 2022, como ocorreram mudanças após o exame do Técnico
em Assuntos Educacionais, esta data deveria ser em meados do dia 11 de março em diante. Outra solicitação é a atualização do mês da
capa do PPC que está como “JANEIRO 2022”, como procedeu diversas atualizações até aqui, sugere-se que esta seja atualizada para
“MAIO 2022”, pois evidencia a sequência de atualizações do documento. VOTO DA RELATORIA: Considerando as verificações e
observações descritas no parecer, a relatora aprovou está atualização do PPC do curso de Engenharia Elétrica com as ressalvas
apresentadas. O coordenador do Curso de Engenharia Elétrica, Devair Rios Garcia, considerou que já realizou as correções solicitadas e
anexou ao processo no SUAP. Votação: Marcelo votou favorável. João Márcio votou favorável e observou que as aprovações com
ressalvas devem ser verificadas posteriormente se foram realizadas as correções. Juliana aprovou a relatoria. Alexandre Fuzita aprovou a
relatoria. Bruna votou favorável. Após votação a Atualização do PPC do curso de Engenharia Elétrica foi aprovada por este Conselho. João
Márcio pontuou que, na sua opnião, a alteração de data e horário da reunião deverá ser realizada após a recomposição do
Conselho. ENCERRAMENTO DA REUNIÃO: Nada mais havendo a tratar e estando todos de acordo com as decisões tomadas, o presidente
do conselho agradeceu a todos e encerrou a reunião. E, para constar, eu, Jhessica Nascimento Bussolo  Teixeira, Secretária deste
Conselho, lavrei a presente ata que, depois de aprovada, será assinada por mim, pelo Diretor Geral e Presidente do conselho e pelos
conselheiros presentes. 

Observação: Todas as falas e discussões contam na gravação do Youtube para serem revistas. Link: h ps://www.youtube.com/watch?Link: h ps://www.youtube.com/watch?
v=6IJwT3B7b50&tv=6IJwT3B7b50&t
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