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Ata de Reunião (Extraordinária) do Conselho de Câmpus (Concam)Ata de Reunião (Extraordinária) do Conselho de Câmpus (Concam)

AAos dezoito dias do mês de novembro de dois mil e vinte e um, às 10 horas e 30 minutos, via Web Conferência RNP

(https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/juliana-da-silva-de-amorim), reuniram-se os membros do Conselho de Câmpus (doravante,

Concam), à saber: Diego Moreno Bravo (representante docente), Altair Rodrigues Ferreira (representante técnico administra vo e

membro da Comissão de Revisão do PDI), Sidinei Roberto Nobre Júnior (representante técnico administra vo), Alberto Eloy Anduze

Nogueira (representante docente), bem como os membros da Comissão de Revisão do PDI: Douglas Wenzler da Silva, Rodrigo de Freitas

Faqueri e Juliana Lucia do Amaral Molnr (presidente da comissão), e alguns membros da comunidade interna, sob a presidência da

servidora Juliana da Silva de Amorim (Presidente subs tuta do Concam). O membro José Vitor Dias Tutu (representante discente)

jus ficou a ausência. A servidora Juliana da Silva de Amorim deu início a reunião às 10h45 cumprimentando a todos os presentes. A pauta

da reunião consis u em: I. Revisão do PDI e sua aprovação ou não; II. Aprovação dos calendários acadêmicos para 2022. Discussões: I. A

servidora Juliana Molnr iniciou sua fala com um breve histórico sobre a revisão do PDI. Em seguida, apresentou a planilha de impacto

comentando seus dados. Prosseguiu apresentando o dashboard com indicadores como evolução dos balizadores, alunos ingressantes e

quadro docente que será preciso contratar. Apresentou também a inclusão dos novos cursos e a previsão do ano em que seriam

implementados, bem como a distribuição de turnos e infraestrutura. Frisou que em 2028 não seria possível atender os cursos matu no e

noturno, sendo necessárias novas sete salas de aula e sete laboratórios. Portanto, se não houver o inves mento em infraestrutura, o

campus ficaria estagnado diante desta deficiência, pois a oferta de vagas seria prejudicada em 2028 se não houver a mudança na

infraestrutura. O servidor Altair Rodrigues Ferreira ques onou pelo chat como a direção atual ou futura poderia resolver essa situação de

escassez de salas de aula. O servidor Rodrigo Faqueri respondeu pelo chat que será necessário inves mento em infraestrutura com a

construção de novos blocos, conforme projetado no Plano Diretor que já foi apresentado ao Concam. A servidora Juliana Molnr concluiu a

apresentação dizendo que foram realizadas as seguintes modificações no PDI: inclusão do curso de Técnico em Mecatrônica Integrado ao

Ensino Médio, exclusão da oferta do curso de Licenciatura em Física e a confirmação da modalidade PROEJA Integrado ao Ensino Médio e

abriu para perguntas. Confirmou que o PDI vigente vai até 2023. Esclareceu que em caso de aprovação do PDI, serão feitos alguns ajustes,

coletada a assinatura e os documentos serão encaminhados para a reitoria. O servidor Diego Moreno Bravo levantou sua dúvida sobre

dois pontos do relatório, uma referente ao segundo parágrafo que estava incompleto e outra sobre a recomendação da comissão para

abertura de novos cursos tecnólogos e bacharelados. A servidora Juliana Molnr respondeu que vai completar a frase que faltou e irá

verificar se o nome mais adequado é “tecnólogo” ou “tecnológico”. Esclareceu também que a data prevista para implantação dos cursos é

2023. A servidora Juliana da Silva de Amorim pediu esclarecimentos sobre o que foi dito a respeito de 2028. A servidora Juliana Molnr

respondeu que a inserção de dados na planilha é feita considerando o cenário em 2028 e com isso a planilha evidencia que em 2028 não

haverá salas para atender a oferta de cursos e que para 2023 há uma capacidade de atender a oferta se houver o galpão de oficinas. O

servidor Altair Rodrigues ques onou se há necessidade de contratação de técnicos e a servidora Juliana Molnr respondeu que a planilha

de impacto em discussão não inclui a força de trabalho dos técnicos, mas somente dos docentes, pois apenas considera a relação aluno-

professor. O servidor Diego Moreno Bravo ques onou se após a aprovação do PDI, ele pode sofrer alguma alteração. A servidora Juliana

Molnr respondeu que o PDI é uma previsão e como o novo PDI está se aproximando, é possível fazer alguma revisão em novas discussões.

Esclareceu, ainda, que a previsão de implementação de cursos para 2023 já é possível e a servidora Juliana da Silva de Amorim pediu a

opinião do servidor Rodrigo de Freitas Faqueri que respondeu que é preciso começar a cumprir o PDI para não ficar estagnado. Feitos

todos os esclarecimentos, a servidora Juliana da Silva de Amorim abriu a votação: a. exclusão do curso de Licenciatura em Física. Todos os

membros do Concam foram a favor; b. Implantação do curso de Técnico em Mecatrônica Integrado ao Ensino Médio e PROEJA Integrado

ao Ensino Médio com previsão de implantação para o ano de 2023. Todos os membros do Concam votaram a favor; c. Aprovação do

relatório final do PDI. Todos os membros do Concam votaram a favor da aprovação do relatório. II. Aprovação dos calendários acadêmicos

para 2022. O servidor Rodrigo de Freitas Faqueri esclareceu que o calendário já foi enviado ao Concam e que se todos es vessem de

acordo poderia proceder com a votação. O servidor Diego Moreno Bravo indiciou alguns pontos sobre a legenda e cores marcadas no

calendário que foram esclarecidas pelo servidor Rodrigo. A votação foi aberta e todos votaram a favor do calendário acadêmico de 2022.

Nada mais havendo a ser tratado, a reunião foi encerrada às 12 horas e 21 minutos, lavrada esta ata por mim, Viviane Aniceto Stenzel,

assistente em administração, a qual, lida e aprovada, recebe a assinatura eletrônica dos participantes.

 

 

Itaquaquecetuba, 18 de novembro de 2021
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