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Aos nove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, às dez horas, realizou-se a 1 

primeira reunião ordinária do Conselho do Campus (CoCam) no ano de 2022, do Campus 2 

Engenheiro Paulo de Frontin, por videoconferência, através do Google Meet. Estiveram 3 

presentes os seguintes membros: o Diretor Geral, Professor Ricardo Esteves Kneipp, a Diretora 4 

de Ensino, Camila Valentim Bandeira Lisbôa, o Diretor de Administração, Juliano dos Santos 5 

Moreira, o representante dos Técnicos Administrativos da Direção de Ensino, Ramon Ferreira 6 

Damasceno, a representante dos Técnicos Administrativos da Direção de Administração, 7 

Jéssika Afonso Castro, o representante dos docentes, Professor Wagner Pinto Izzo. 8 

Participaram, como convidados, os coordenadores Adriano Oliveira Santos, Edney Soares 9 

Trindade e Hugo Monsores Leôncio e a professora Gabriela Almeida Kronemberger. O Diretor 10 

Geral abriu a sessão e discutiu-se a seguinte pauta: I – Aprovação da Reestruturação do PPC 11 

do Curso Técnico em Informática para Internet Integrado ao Ensino Médio. O Diretor-12 

Geral passou a palavra aos coordenadores e docentes, responsáveis pela elaboração da proposta, 13 

que havia sido enviada aos conselheiros para análise antes da reunião. A Diretora de Ensino 14 

introduziu a exposição da proposta, explicando o procedimento de reestruturação. O professor 15 

Adriano iniciou a apresentação, explicando, em linhas gerais, a motivação da reestruturação, 16 

informando que a iniciativa partiu igualmente dos docentes e discentes do curso. Foi promovida 17 

a readequação da grade de curso, readequação da grade de disciplinas de formação profissional, 18 

redução da carga horária do curso para o mínimo estabelecido pelo Catálogo Nacional de 19 

Cursos Técnicos, revisão da quantidade de disciplinas ofertadas e sua finalidade para formação 20 

profissional, alteração do regime semestral para anual, revisão dos objetivos e justificativas do 21 

curso, atualização das ementas, bibliografias e metodologias das disciplinas, escolha da 22 

modalidade de recuperação paralela. Passou a explicar a função de cada Subgrupo de Trabalho 23 

dentro do Grupo criado para a reestruturação e a relação deles com a pedagoga. Com a palavra, 24 

a professora Gabriela destacou o visível amadurecimento dos professores, dos alunos e do 25 

colegiado em relação ao PPC em vigor. O professor Hugo salientou que conseguiram aprimorar 26 

a grade de horários, de forma a possibilitar a supressão dos sábados letivos no terceiro ano do 27 

ensino médio, com melhor divisão dos tempos letivos. A Diretora de Ensino destacou que a 28 

oferta anual de processo seletivo pode ser fundamental para o aumento de ingresso de discentes 29 

no curso. O Diretor-Geral, parabenizou a todos os envolvidos na construção do projeto, 30 

ressaltou o alinhamento quase total às Diretrizes para Ensino de Computação na Educação 31 

Básica, elaborada pela Sociedade Brasileira de Computação. A seguir, apresentou algumas 32 
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sugestões que podem ser incorporadas a algumas das disciplinas de Projeto Integrador, como a 33 

inclusão de Objetos de Conhecimento preconizados pela diretriz preparada pela SBC que são: 34 

Direitos Autorais de Dados Online, ou Tecnologia Digital e Sociedade, bem como Impactos da 35 

Tecnologia Digital. Percebeu, também, a ausência da disciplina de Empreendedorismo, mas 36 

compreende perfeitamente a presença da disciplina verticalizada nas disciplinas ao longo do 37 

curso. Ao final, indagou sobre o quantitativo de alunos para ingresso em 2023, se estão previstas 38 

uma ou duas turmas, em razão da estrutura física e de pessoal. Novamente com a palavra, 39 

Adriano informou que, a partir de 2024, espera-se a possibilidade de abertura de duas turmas 40 

anuais. Em relação à ausência da disciplina de empreendedorismo, em razão da reestruturação 41 

da grade, a matéria foi incorporada à disciplina de Projeto Integrador II. Referente às demais 42 

sugestões do Diretor-Geral, se comprometeu a incluí-las no planejamento. A Diretora Camila 43 

reforçou a fala do professor Adriano, ressaltando a preocupação em não engessar a grade. A 44 

Conselheira Jéssika questionou o tamanho das turmas do primeiro período, sendo respondido 45 

que como os índices de reprovação costumam ser maior nas turmas iniciais, o novo PPC 46 

estabelece a oferta de até 72 vagas por ano, a expressão “até” permite que a oferta de vagas seja 47 

redimensionada a fim de adequar o tamanho das turma (até 40 alunos). Destacou ainda, que foi 48 

feito um estudo sobre o impacto na carga horária dos docentes, durante o período de transição 49 

entre o ingresso semestral e anual. O Diretor-Geral destacou a atenção do grupo em pensar no 50 

estágio supervisionado não obrigatório e também a existência de laboratórios de informática 51 

que atendam a todos os cursos do campus. Diante das informações prestadas e a discussão 52 

realizada, a proposta foi aprovada por unanimidade pelos conselheiros presentes. Sem nada 53 

mais a tratar, a sessão foi encerrada às onze horas e vinte e cinco minutos e eu, Zózimo Santos 54 

Pereira, Assistente em Administração, lavrei a presente ata, que, depois de aprovada, será 55 

assinada pelos conselheiros. Engenheiro Paulo de Frontin, nove dias do mês de fevereiro do 56 

ano de dois mil e vinte e dois. 57 
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