
Ministério da EducaçãoMinistério da Educação
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São PauloInstituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo

Câmpus ItaquaquecetubaCâmpus Itaquaquecetuba

 

Ata de Reunião (Extraordinária) do Conselho de Câmpus (Concam) 29/07/2021

 

Aos vinte e nove dias do mês de julho de dois mil e vinte e um, às 16:00 horas, via Web Conferência RNP

(https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/juliana-lucia-do-amaral-molnr-garrido-do-nascimento), reuniram-se os membros do Conselho de

Câmpus (doravante, Concam), à saber: Diego Moreno Bravo (representante docente), Lauriberto Paulo Belem (representante docente), José

Vitor Dias Tutu (representante discente), Altair Ferreira (representante técnico administrativo), Luiz Roberto Botelho Tedesco

(representante técnico administrativo), Alberto Eloy Anduze Nogueira (suplente docente), bem como os membros do Núcleo Docente de

Letras (doravante, NDE): Débora Mariana Ribeiro,  Elizabete Rubliauskas Giachetti (Presidente do NDE) e Juliana Lucia do Amaral

Molnr, e também os membros NDE de Engenharia Mecânica: Alberto Eloy Anduze Nogueira e Renan Luis Fragelli, sob a presidência de

Juliana Lucia do Amaral Molnr (Presidente do Concam).

A servidora Juliana fez a abertura da reunião cumprimentando todos os presentes e apresentou a seguinte pauta única de reunião:

Deliberação sobre a aprovação ou reprovação dos Projetos Pedagógicos de Curso (doravante, PPCs) de Letras e de Engenharia

Mecânica. A seguir, solicitou aos membros do Concam que se pronunciassem caso tivessem alguma ressalva quanto à ata da reunião

anterior, pois é a partir dela que será confeccionada a portaria de recomposição do Concam, de comum acordo a última ata foi aprovada.

Dando início a discussão da pauta, a servidora Juliana informou que os PPCs de ambos os cursos foram encaminhados para o Concam,

quatro membros (Diego, Luiz Roberto, Lauriberto e José Vitor) analisaram os documentos e confeccionaram dois pareceres sobre os PPCs.

A seguir, passou-se a palavra ao servidor Diego que na qualidade de relator, deu início as suas considerações sobre o PPC de Letras que

foram construídas com o servidor Luiz Roberto. Após a exposição, os relatores Luiz Roberto Tedesco e Diego Moreno enunciaram que são

favoráveis à aprovação do documento com a condição de que as ressalvas indicadas no parecer sejam consideradas. A servidora Juliana

passou a palavra para os demais membros esclarecem dúvidas quanto ao PPC, o servidor Diego citou suas dúvidas quanto ao cálculo das

3.200 horas indicadas no documento. A servidora Elizabete forneceu explicações que foram complementadas pela servidora Juliana. No

mesmo quesito, o servidor Tedesco solicitou, que se possível, seja explicitado o cálculo no documento para dirimir dúvidas de outros

possíveis leitores. A servidora Elizabete agradeceu a contribuição dos relatores na construção do documento.

Dando continuidade, o servidor Lauriberto parabenizou o NDE e enfatizou a importância da ação para a comunidade e para o IFSP,

salientou ainda que o documento seja publicizado para a comunidade do Câmpus Itaquaquecetuba. Além disso, ele solicitou que os

membros do NDE apresentassem os procedimentos metodológicos para a construção do documento. Em resposta a isso, a servidora

Elizabete, presidente do NDE, fez um breve histórico dos passos que foram seguidos pelo grupo de trabalho para a construção do novo

curso a partir da constituição do NDE em 2018 até a elaboração do PPC. Em suma, o servidor Lauriberto ressaltou a importância de dar

uma devolutiva para a comunidade, com isso no prazo de até quinze dias deverá ser feita uma apresentação pública à comunidade,

conforme decisão firmada em reunião anterior do Concam.

A seguir o servidor Diego solicitou que os membros do Concam votassem pela aprovação ou reprovação do PPC de Letras, de modo a

seguir os ritos formais. Sendo assim, o PPC de Letras foi aprovado por unanimidade, com ressaltas de correções, indicadas no parecer dos

relatores.

Em seguida, passou-se a palavra ao relator José Vitor Dias Tutu, que apresentou o parecer elaborado com o servidor Lauriberto Paulo

Belem no dia 28 de julho. Ele fez a leitura integral do documento evidenciando os aspectos a serem observados pelo NDE do curso de

Engenharia Mecânica. Ressaltou que o PPC será aprovado mediante as correções indicadas pelos relatores.

Após a apresentação do parecer, o servidor Lauriberto tomou a palavra e fez algumas considerações, enfatizou o papel dos relatores, a

saber, auxiliar no processo de confecção do documento final. De acordo com ele, o detalhamento extenso feito no parecer servirá ao NDE

para aperfeiçoamento do PPC, pois possui algumas incorreções, que devido a celeridade na construção do documento e também pelo fato

de ser um documento extenso, construído por várias pessoas, acarretou algumas inadequações do ponto de vista formal que deverão ser

sanadas pelo NDE em interlocução com os relatores.

O servidor Alberto Anduze, membro do NDE do curso de Engenharia Mecânica pediu a palavra, agradeceu os relatores e enfatizou que a



construção do PPC ocorreu em dez semanas. Fez ainda um breve histórico da metodologia utilizada pelo NDE para a construção do

documento e salientou que o PPC é um dos melhores dentre os Institutos Federais, disse estar satisfeito com o documento.

Após a arguição do servidor Alberto, a servidora Juliana sugeriu que os membros do Concam deliberassem acerca da aprovação ou

reprovação do PPC do curso de Engenharia Mecânica. O servidor Lauriberto enfatizou que as diligências tratadas na reunião são

interlocuções entre o conselho de câmpus e os NDEs, salientou que as observações dos relatores não dizem respeito ao conteúdo do

documento, mas a forma, ou seja, aos aspectos de superfície.

Sendo assim, foram aprovados, por unanimidade, os dois PPCs, com a condição de que sejam feitas as adequações indicadas pelos

relatores: Diego Moreno Bravo e Luiz Roberto Botelho Tedesco, pareceristas do NDE de Letras, e Lauriberto Paulo Belem e Jose Vitor

Dias Tutu, pareceristas do NDE de Engenharia Mecânica e que no prazo de até quinze dias seja feita uma apresentação pública dos

documentos.

Nada mais havendo a ser tratado, a reunião foi encerrada às 17 horas e 15 minutos, lavrada esta Ata por mim, Débora Mariana Ribeiro, a

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

 

A seguir, seguem anexos os pareceres elaborados pelos relatores:

 

1. Parecer do PPC de Letras

 













Fonte: Parecer confeccionado pelos relatores Diego Moreno e Luiz Roberto Tedescco

 

2. Parecer do PPC de Engenharia Mecânica



 

PARECER DO(A) RELATOR(A)

 

Processo nº:    (Apenas se houver)

Origem:             Diretoria Adjunta Educacional (DAE) / Direção-Geral (DRG)

Interessado:    Câmpus Itaquaquecetuba / NDE Engenharia Mecânica

Conselheiro: Lauriberto Paulo Belem e Jose Vitor Dias Tutu

Assunto: (Aprovação de ....)

 

I. HISTÓRICO

 

              Em 21.07.2021 o presidente do NDE – do curso de Engenharia mecânica enviou ao DRG do Campus Itaquaquecetuba o
documento PPC do curso de Engenharia Mecânica para aprovação pelo CONCAM

Em 22.07.2021 a DRG em exercício enviou aos membros do CONCAM, cópia do processo para ciência e aprovação na reunião de
29.07.2021

Em 26.07. 2021 em reunião extraordinária do CONCAM para posse dos novos membros e recomposição do Colegiado, foram definidos os
relatores do processo PPC Engenharia Mecânica.

 

 

II. ANÁLISE

 

              O documento foi elaborado pelo NDE Engenharia Mecânica instituído pela portaria itq 0069 de 21.05.2021 de acordo com as
orientações da Resolução n.º 10/2020, de 03 de março de 2020

O documento consta das peças indicadas na referida resolução e apresenta

1 Identificação da Instituição

2 Justificativas e demandas de mercado

3 Objetivos

4 Perfil profissional do egresso

5 Formas de acesso

6 Organização curricular

7 Metodologia

8 Avaliação da aprendizagem

9 Atividades de Pesquisa

10 Atividades de Extensão

11 Critérios de aproveitamento de estudos

12 Apoio discente

13 Ações inclusivas

14 Avaliação do curso

15 Equipe de trabalho

16 Biblioteca

17 Infra estrutura

18 Planos de ensino

19 Legislação de referência

 



Durante leitura do documento pelos relatores foi observada a necessidade de algumas adequações enviadas em diligencia anexa para
apreciação da equipe de redação.

 

III. CONSIDERAÇÕES FINAIS

 

              O relatório em questão cumpre os requisitos dispostos na Resolução n.º 10/2020, de 03 de março de 2020 que orienta a
confecção dos Projetos pedagógicos de curso, possui aprovação de todos os setores envolvidos e está consubstanciado de dados que
suportam sua análise.

 

IV. VOTO DOS RELATORES

 

              Considerando o exposto acima, os relatores votam pela APROVAÇÃO do relatório submetido à apreciação deste conselho,
condicionada às adequações apontadas.

 

Itaquaquecetuba, 28 de julho de 2021.

 

 

 

LAURIBERTO PAULO BELEM

JOSÉ VITOR DIAS TUTU

Relatores

 

 

Diligências ao NDE sobre o PPC Engenharia Mecânica

 

1. O documento não se encontra na forma final a ser enviada para tramitação nos colegiados superiores e devem ser retiradas as
referencias ao modelo de elaboração de Projeto Pedagógico de Curso dos curso de Bacharelado do IFSP – Orientações Gerais pag
3,4,5,6 (template em fundo verde)

2.  Não foi identificado no processo a metodologia de construção da proposta, de modo a se indicar o processo de construção coletiva
com a participação dos diversos setores do IFSP, não há menção de número de reuniões efetuadas ou periodicidade em que elas
ocorreram nem tampouco as atas das referidas reuniões.

3. Conforme orientação grafar as palavras estrangeiras onde aparecer , em itálico (ex Câmpus em diversas pág 12)

4. Várias tabelas ou figuras presentes no documento não apresentam as respectivas fontes  (pag 

5. Adequar a nota de rodapé da pág 16 (número de unidades)

6. Adequar população de Itaquaquecetuba  ( link a seguir fornece outros dados)  Itaqua https://www.ibge.gov.br/cidades-e-
estados/sp/itaquaquecetuba.html 375011 habitantes

7. Quadro da pág 26 com relação de Instituições sem a fonte de obtenção

8. Na redação da estrutura curricular são apontadas 63 disciplinas obrigatórias , porém no na grade constam 67 disciplinas, (gentileza
conferir)

9. Detalhar mais o papel do supervisor de estágios

10. Quadro de atividades complementares  da pág 48 não consta fonte

11. Instituições de ensino no Alto Tietê pág 25 não consta fonte

12. Excluir quadro de aviso da pág 50 Atenção Carga horária à distância

13.  Não estamos seguros de que seja necessário discriminar  os componentes da equipe de trabalho, basta citar a portaria de nomeação.
Julgamos oportuno indicar os membros na identificação do curso.

14. Coordenador de curso julgamos oportuno apenas indicar o currículo lattes no documento sem a descrição extensa  das atividades



desenvolvidas, no documento.

15. Na descrição do colegiado de curso pág 69 descrever o que é “ Gerente acadêmico” esta designação existe?

16. Corpo docente item 15.4  preencher o quadro

17. Corpo técnico adminstrativo 15.5 preencher o quadro e citar fonte pag 229

18. A Biblioteca recomenda se evitar a primeira pessoa do plural em ..(. Temos no ambiente da biblioteca cabines ….) de forma a
conferir impessoalidade aos documentos institucionais

19. No item Infraestrutura harmonizar a grafia da palavra Câmpus…

20. Infra estrutura física, acessibilidade, laboratório de informática, laboratório de metalografia e ciências da natureza, Hidráulica e
pneumática, fabricação mecânica e CNC, metrologia, soldagem, ensaios  tabela sem indicação de fonte

21. Na conferência dos planos de ensino foram verificadas algumas inconsistências, a comissão de redação deve proceder o acerto:
a. Desenho técnico na grade 60 h no plano 80 h

b. Não foi localizado o plano de ensino da disciplina Química (1º semestre)

c. Existe plano de ensino do componente “ Linguística Textual” 30h porém não consta na grade  curricular (em nenhum
semestre)

d. No plano de ensino consta Algebra Linear I no quadro apenas Algebra Linear ( qual é o correto?)
Desenho técnico II no plano 80h na grade 60 h

e. Não consta o  plano de ensino de  Informática e lógica de Programação I

f. Atividade de Extensão I  no plano carga horária 75 H na grade carga horária zero

g. O plano de ensino de Cálculo numérico está duplicado.

h. no sexto semestre o plano de ensino  o nome da disciplina é Processos de Fabricação I (fundição e soldagem) na grade é

Processos de Fabricação I 

a. Atividade de Extensão II CH 75H na grade CH zero

j. Não consta o plano de ensino da disciplina Manufatura assistida por computador. CH 60 H (6° semestre)

k. Projeto mecânico (dúvidas na Carga horária )

ax. Sistemas de Manutenção Industrial ( no plano de ensino 30 H na grade 60 H ) qual é o correto?

all. Maquinas e Elevação de Transporte ( no plano de ensino 30 H na grade 60 H) Qual é o correto?

n. Projeto Integrado de engenharia mecânica (no plano CH T/E 15 h /60H com total de aulas 100) na grade total 80 total de aula
80 (verificar...

 

Fonte: Parecer confeccionado pelos relatores Lauriberto Paulo Belem e Jose Vitor Dias Tutu
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