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RAP  Relação de Alunos por Docentes em Tempo Integral 
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SECEX Secretaria de Comércio Exterior 

SEE  Secretaria Estadual de Educação 

SEGEP Secretaria de Gestão Pública 

SETEC Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica  

SIAFI  Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal 

SIAPE Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos 

SIASG  Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais 

SIC  Serviço de Informação ao Cidadão 

SICC  Sistema de Infraestrutura para Computação Científica 

SICONV Sistema de Gestão de Convênios, Contratos de Repasse e Termos de Parceria 

SIGEPE Sistema de Gestão de Pessoa 

SIMEC Sistema Integrado de Execução, Monitoramento e Controle 

SINAES Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior 

SISAC  Sistema de Apreciação e Registro dos Atos de Admissão e Concessões  

SISTEC Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica  

SIOP  Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento 

SIORG Sistema de Organização e Inovação Institucional do Governo Federal 

SiSU   Sistema de Seleção Unificada 

SLAM  Encontros de poesia falada 

SJC  Câmpus São José dos Campos/ Petrobrás 

SLT  Câmpus Salto 

SLTI  Secretário de Logística e Tecnologia da Informação  

SM  Salário Mínimo 

SPIUNET Sistema de Gestão dos Imóveis de Uso Especial da União 



SPO  Câmpus São Paulo 

SRP   Sistema de Registro de Preços 

SRQ  Câmpus São Roque 

SRT  Câmpus Sertãozinho 

SSL  Secure Socket Layer 

STN  Secretaria do Tesouro Nacional 

SUAP   Sistema Unificado da Universidade Federal do Rio Grande do Norte  

SZN  Câmpus Suzano 

TAE  Técnico em Assuntos Educacionais 

TAM  Termo de Acordos e Metas 

TCD  Titulação Corpo Docente 

TCE  Tomada de Contas Especiais 

TCU  Tribunal de Contas da União 

TED  Termos de Execução Descentralizada 

TI  Tecnologia da Informação 

TIA  Telecommunications Industry Association 

Uadin  Unidade de Auditoria Interna do IFSP 

UEP  Unidade de Ensino Profissional 

UF  Unidade Federativa 

UFABC Universidade Federal do ABC 

UG  Unidade Gestora 

UHP  Unidade de Hotel de Projetos 

UJ  Unidade Jurisdicionada 

UO  Unidade Orçamentária 

UPC  Unidade Prestadora de Contas 

USP  Universidade de São Paulo 

VAITEC  Programa de Valorização de Iniciativas Tecnológicas 

VPN  Rede Privada Virtual 

VTP  Câmpus Votuporanga 

WFCP  Workshop do Comitê de Ética em Pesquisa 

WTI    Workshop de Tecnologia da Informação 
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2 APRESENTAÇÃO 

 

O ano de 2016 foi marcado por efervescência política, intra e extra IFSP, em patamares 

bem acima dos normais, gerando para a gestão desafios adicionais aos que normalmente lidamos. 

Externamente, tanto as trocas de comando nos primeiros escalões governamentais, com 

reflexos em todos os níveis dentro do Ministério da Educação, como as frequentes revisões nas 

parcelas orçamentárias a serem liberadas testaram sobremaneira nossa capacidade de adaptação e de 

replanejamento. Além disso, o IFSP envidou esforços diferenciais para garantir o fluxo de 

informações aos servidores e a toda a comunidade, tanto para que acompanhassem os processos 

mais fluidos como para que pudessem estar instrumentalizados para ajudar na tomada de decisões 

por parte das gestões da Reitoria e dos câmpus.  

Internamente o ano foi marcado pelas eleições para Reitor e para Diretores-Gerais de 25 

câmpus, conforme preconizado pelo Decreto 6986/09, além de mais duas consultas por conta da 

nossa política de gestão de chamar as comunidades para indicação do Diretor-Geral após dois anos 

de funcionamento. Desde a composição das Comissões, envolvendo mais de 500 servidores e 

discentes, entre titulares e suplentes, até as campanhas dos candidatos, fase culminante do processo, 

cuidamos para que este fosse realizado de forma a propiciar o máximo de envolvimento das 

comunidades de servidores e de discentes. 

A escolha pela recondução da atual gestão da Reitoria, ainda em primeiro turno, sinalizou 

claramente que nossos esforços seguem numa direção avaliada positivamente pelos segmentos 

consultados, o que nos incentiva a prosseguir com nossas principais políticas institucionais, agora 

num novo patamar, condizente com a experiência acumulada ao longo destes últimos quatro anos. 

Entre os principais norteadores da gestão, podemos destacar a execução mais equilibrada de ações 

nos três pilares de nossa atuação institucional – ensino, pesquisa e extensão –, com 

desenvolvimentos particulares e sistêmicos para cada um, a busca da excelência da atuação de 

nossos servidores equilibrada com o melhor ambiente organizacional, a descentralização e a 

concessão paulatina de autonomia para os câmpus nas nossas diversas atividades e a formação 

educacional técnica com nítida faceta cidadã. 

Nesse sentido, mesmo num contexto de retração orçamentária, mantivemos a política de 

facilitar encontros de diversas especialidades entre os câmpus. O Ensino, a Pesquisa e a Extensão 

tiveram seus Congressos, assim como atividades administrativas foram temas de outros eventos, 

como o nosso III Encontro de Gestão de Pessoas, realizado em Sertãozinho. É importante 

mencionar que muito da melhoria em eficiência nos nossos processos internos é atribuído, pelos 

próprios servidores, à maior interação entre os diversos profissionais, quer seja pessoalmente ou 

com utilização de tecnologias como a de videoconferência – o que justifica o intenso investimento 

que fizemos em TI, tanto em equipamentos como em capacitação de pessoal. Como resultado, além 

dos sistemas como o Suap (Sistema Unificado de Administração Pública), que teve vários módulos 

iniciados no período, ampliamos nossa capacidade de armazenamento e processamento de dados, 

fator importante não só por motivos administrativos, mas para que possamos avançar em setores 

como a Pesquisa, que possui fortes demandas desses recursos, agora em boa parte satisfeitas pelo 

nosso SICC (Sistema de Infraestrutura para Computação Científica). 

Seguindo na proposta de tornar o IFSP não só uma referência na educação técnica e na 

pesquisa no cenário nacional, mas uma instituição respeitada também fora do país, oficializamos a 

criação da Arinter, nossa Assessoria de Relações Internacionais, com alocação de pessoal e recursos 

para que possamos desenvolver convênios com instituições das mais prestigiosas do mundo. Essa 

ação, como tantas outras, foi compartilhada com os câmpus, com representações locais focadas 

tanto nos programas sistêmicos como em oportunidades relacionadas às especificidades regionais. 

Tudo isso tem impactado de forma muito positiva a vertente de Pesquisa do IFSP. Em 

2016 tivemos mais 7 patentes registradas, inauguramos mais duas unidades de Hotéis de Projetos, 

avançamos em nossos regramentos internos para permitir trabalho conjunto com Fundações de 

Apoio e aprofundamos nosso relacionamento com empresas e outras instituições em projetos de 



interesse mútuo. Por conta disso, nosso primeiro Conict, Congresso de Inovação, Ciência e 

Tecnologia, realizado em Matão, contou com a presença de 70 Instituições/Universidades. Tais 

números, que evoluíram em tão pouco tempo, contribuem para uma imagem forte da instituição, 

atraindo mais interessados para parcerias tecnológicas de imenso valor para a sociedade. 

Paralelamente, nossas atividades de extensão, que são ampliadas e se aprimoram a cada 

ano, apontam para outras facetas do IFSP que merecem destaque. Destaca-se a ampliação de oferta 

de vagas no âmbito do Programa Institucional de Cursinho Popular, a institucionalização do 

Programa de Formação de Mulheres e a criação do NUGS, o Núcleo de Estudos de Gênero e 

Sexualidade. A parceria entre a PRX e o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas (Neabi) 

redundou em uma série de projetos que colocam o IFSP na vanguarda com relação a ações reais, 

favorecendo a diversidade e o tratamento diferenciado de questões merecedoras de aprofundamento 

em seus equacionamentos. É nossa opção explícita não considerar o progresso tecnológico como 

uma meta desacompanhada de ações de inclusão capazes de garantir que os frutos desse progresso 

sejam distribuídos de forma justa na sociedade, favorecendo a inclusão e a diminuição de 

desigualdades, ao invés de acentuá-las, com a criação de estratos sociais para os quais esses avanços 

sejam negados. Dessa forma, a regulamentação para nossas Empresas Juniores foi muito bem-

vinda, no sentido de incentivarmos o empreendedorismo de base, gerador de empregos e 

oportunidades para camadas desfavorecidas da população. Completando, atividades ligadas aos 

esportes e às artes permearam nossa instituição a partir da atuação da Pró-Reitoria de Extensão, 

apontando para uma mescla desejável entre técnica e sensibilidade. 

Com relação ao Ensino, o ano que passou, bem como o que se inicia, foi marcado pela 

discussão das mudanças no Ensino Médio, sem dúvidas o mais tradicional em nossa instituição, na 

sua versão integrada ao Ensino Técnico. É fundamental para a manutenção de nossa identidade que 

as mudanças ocorram de forma orgânica, e num formato que preserve todo o histórico de excelência 

que possuímos ao longo de tantas décadas, e de tantos formatos organizacionais. Nossos cursos 

superiores também foram objeto de muita atenção, com várias Engenharias tendo seus Projetos 

Pedagógicos de Cursos cumprindo as etapas para que sejam oferecidos a partir de 2017, atendendo 

a uma demanda que em algumas regiões do estado de SP chega a ser crítica. Temos a certeza de 

que, em poucos anos, o IFSP estará tão bem avaliado nesse segmento como as melhores e mais 

tradicionais instituições nacionais. Nossa natural vocação de proximidade maior com o mercado de 

trabalho com certeza favorecerá a formação adequada de nossos discentes, com a consequente 

inserção destes em postos bastante disputados nas principais empresas dos vários setores para os 

quais tenhamos voltado nossos cursos. 

Em meio a todas as dificuldades orçamentárias já citadas, continuamos a completar obras 

que definimos de fundamental importância para seguirmos com nossa missão. Além das salas de 

aula e dos laboratórios, não abrimos mão dos Ginásios, dos refeitórios estudantis, dos espaços de 

convivência e de tudo aquilo que constitui uma instituição educacional plural, como é a natureza 

dos institutos federais. O ritmo menor do que o inicialmente planejado facilmente será verificado na 

comparação entre o que planejamos e o estágio que atingimos. Mas não paramos, e mesmo novas 

unidades começaram a funcionar em 2016, como o Câmpus Pirituba e o Centro de Referência em 

Educação em São Miguel, as duas estruturas reforçando a atuação do IFSP na capital, em áreas com 

carência de instituições públicas como a nossa. 

Através dos capítulos deste Relatório de Gestão, comparativamente aos anteriores desta 

administração, poderá ser observado o progresso em nossos apontamentos quantitativos em todas as 

áreas, fruto de uma prioridade marcada e do esforço concentrado de nossos servidores para atender 

a demandas informacionais crescentes. De certa forma, estas demandas, atendidas, reforçam nosso 

sentimento do quanto pudemos crescer em pouco tempo, e do quanto ainda podemos avançar, se 

nos forem garantidas as condições para tanto. 

 

EDUARDO ANTONIO MODENA 

 

 



3 VISÃO GERAL 

 

3.1 Finalidade e competências 

 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) é uma 

autarquia federal de ensino. 

Fundada em 1909, como Escola de Aprendizes Artífices, é reconhecida pela sociedade 

paulista por sua excelência no ensino público gratuito de qualidade. 

Durante seus 106 anos de história, recebeu, também, os nomes de Escola Técnica Federal 

de São Paulo e Centro Federal de Educação Tecnológica de São Paulo. Com a transformação em 

Instituto, em dezembro de 2008, passou a ter relevância de universidade, destacando-se pela 

autonomia. 

Com a mudança, o Instituto Federal de São Paulo passou a destinar 50% das vagas para os 

cursos técnicos (concomitantes, subsequentes, integrados e também na modalidade de educação de 

jovens e adultos), destinando também, no mínimo, 20% das vagas para os cursos de licenciatura, 

sobretudo nas áreas de Ciências e da Matemática. 

Complementarmente, o Instituto Federal de São Paulo destina suas vagas para os cursos de 

formação inicial e continuada, tecnologias, bacharelados e pós-graduação (lato sensu e stricto 

sensu). 

O IFSP é organizado em estrutura multicâmpus, além de contar com 26 polos de educação 

a distância (Rede e-TEC Brasil) distribuídos pelo Estado de São Paulo. 

Considerando a expansão da Rede Federal, no ano de 2016, o IFSP possuía 37 unidades, 

nas quais se matricularam cerca de 40 mil alunos, além de cerca de 3.500 atendidos nos 27 polos 

de educação a distância. 

O IFSP, em sua atuação, observa os seguintes princípios norteadores:  

I. compromisso com a justiça social, a equidade, a cidadania, a ética, a preservação 

do meio ambiente, a transparência e a gestão democrática;  

II. verticalização do ensino e sua integração com a pesquisa e a extensão;  

III. eficácia nas respostas de formação profissional, difusão do conhecimento 

científico e tecnológico e suporte aos arranjos produtivos locais, sociais e culturais;  

IV. inclusão de pessoas com necessidades educacionais especiais e deficiências 

específicas;  

V. natureza pública e gratuita do ensino, sob a responsabilidade da União. 

 

3.1.1 Finalidades e características 

 

I. ofertar educação profissional e tecnológica, em todos os seus níveis e modalidades, 

formando e qualificando cidadãos com vistas à atuação profissional nos diversos setores da 

economia, com ênfase no desenvolvimento socioeconômico local, regional e nacional;  

II. desenvolver a educação profissional e tecnológica como processo educativo e 

investigativo de geração e adaptação de soluções técnicas e tecnológicas às demandas sociais e 

peculiaridades regionais;  

III. promover a integração e a verticalização da educação básica à educação profissional e 

à educação superior, otimizando a infraestrutura física, os quadros de pessoal e os recursos de 

gestão;  

IV. orientar sua oferta formativa em benefício da consolidação e do fortalecimento dos 

arranjos produtivos, sociais e culturais locais, identificados com base no mapeamento das 

potencialidades de desenvolvimento socioeconômico e cultural no âmbito de atuação do IFSP;  

V. constituir-se em centro de excelência na oferta do ensino de Ciências, em geral, e de 

Ciências Aplicadas, em particular, estimulando o desenvolvimento de espírito crítico, voltado à 



investigação empírica (aprovado pela Resolução n.º 1, de 31 de agosto de 2009. Alterado pela 

Resolução n.º 872, de 4 de junho de 2013);  

VI. qualificar-se como centro de referência no apoio à oferta do ensino de Ciências nas 

instituições públicas de ensino, oferecendo capacitação técnica e atualização pedagógica aos 

docentes das redes públicas de ensino;  

VII. desenvolver programas de extensão e de divulgação cultural científica e tecnológica;  

VIII. realizar e estimular a pesquisa, a produção cultural, o empreendedorismo, o 

cooperativismo e o desenvolvimento científico e tecnológico;  

IX. promover a produção, o desenvolvimento e a transferência de tecnologias sociais, 

notadamente as voltadas à preservação do meio ambiente.  

 

3.1.2 Objetivos 

 

I. ministrar educação profissional técnica de nível médio, prioritariamente na forma de 

cursos integrados, para os concluintes do ensino fundamental e para o público da Educação de 

Jovens e Adultos;  

II. ministrar cursos de formação inicial e continuada de trabalhadores, tendo como objetivo 

a capacitação, o aperfeiçoamento, a especialização e a atualização de profissionais, em todos os 

níveis de escolaridade, nas áreas da educação profissional e tecnológica;  

III. realizar pesquisas, estimulando o desenvolvimento de soluções técnicas e tecnológicas, 

estendendo seus benefícios à comunidade;  

IV. desenvolver atividades de extensão de acordo com os princípios e finalidades da 

educação profissional e tecnológica, em articulação com o mundo do trabalho e os segmentos 

sociais, e com ênfase na produção, desenvolvimento e difusão de conhecimentos científicos e 

tecnológicos;  

V. estimular e apoiar processos educativos que levem à geração de trabalho e renda e à 

emancipação do cidadão na perspectiva do desenvolvimento socioeconômico local e regional;  

VI. ministrar em nível de educação superior:  

a) cursos superiores de tecnologia, visando à formação de profissionais para os 

diferentes setores da economia;  

b) cursos de licenciatura, bem como programas especiais de formação pedagógica, 

com vistas à formação de professores para a educação básica, sobretudo nas áreas de 

Ciências e Matemática, e à educação profissional;  

c) cursos de bacharelado e engenharia, visando à formação de profissionais para 

os diferentes setores da economia e áreas do conhecimento;  

d) cursos de pós-graduação lato sensu de aperfeiçoamento e especialização, 

visando à formação de especialistas nas diferentes áreas do conhecimento;  

e) cursos de pós-graduação stricto sensu de mestrado e doutorado, que contribuam 

para promover o estabelecimento de bases sólidas em Educação, Ciência e Tecnologia, 

com vistas ao processo de geração e inovação tecnológica.  

No desenvolvimento da sua ação acadêmica, o IFSP, em cada exercício, deverá garantir o 

mínimo de 50% de suas vagas para a educação profissional técnica de nível médio, e o mínimo de 

20 % das vagas para cursos e/ou programas de licenciatura. 

 

3.2 Normas e regulamento de criação, alteração e funcionamento da unidade 

3.2.1 CONSUP – Conselho Superior 

 

A Estrutura de Governança do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São 

Paulo tem como base a Lei n.º 11.892, de 29 de dezembro de 2008, que criou os Institutos Federais, 

o Estatuto do IFSP, aprovado pelo Conselho Superior por meio da Resolução n.º 01, de 31 de 



agosto de 2009, e alterado pelas Resoluções n.º 872, de 04 de junho de 2013, e n.º 8, de 04 de 

fevereiro de 2014, e o Regimento Geral, homologado “ad referendum” por meio da Resolução n.º 

871, de 04 de junho de 2013, e alterado pela Resolução n.º 7, de 04 de fevereiro de 2014. De acordo 

com a Lei n.º 11.892, art. 10º, os Institutos Federais se organizam em estrutura multicâmpus, tendo 

como órgãos superiores, responsáveis pela sua administração, o Conselho Superior e o Colégio de 

Dirigentes.  

O Conselho Superior do IFSP, órgão máximo, tem sua composição, competências, 

organização e funcionamento definidos e regulados no Estatuto do IFSP, aprovado por meio da 

Resolução n.º 01, de 31 de agosto de 2009, e alterado pelas Resoluções n.º 872, de 04 de junho de 

2013, e n.º 8, de 04 de fevereiro de 2014, e em Regulamento próprio, aprovado pela Resolução nº 

1100, de 03 de dezembro de 2013. O Conselho Superior é um órgão colegiado que tem por 

finalidade analisar e regular as diretrizes de atuação do IFSP, no âmbito acadêmico e 

administrativo, buscando o processo educativo de excelência.  

O Conselho Superior é composto por membros vitalícios e por representantes titulares e 

suplentes dos docentes, dos estudantes, dos servidores técnico-administrativos, dos egressos da 

Instituição, da sociedade civil, do Ministério da Educação e do Colégio de Dirigentes, com o 

quantitativo de representantes de cada segmento definido pelo Estatuto do IFSP e pela Lei nº 

11.892/2008, sendo que caso seja verificada a existência de número de representantes inferior ao 

definido por essa legislação,  o Conselho Superior terá trinta dias para deflagrar o processo eleitoral 

para o segmento e, a partir da data de deflagração, noventa dias para homologação do resultado. O 

Conselho Superior do IFSP conta com a seguinte composição:  

 o Reitor, como presidente nato;  

 5 (cinco) representantes dos servidores docentes e igual número de suplentes;  

 5 (cinco) representantes do corpo discente, com igual número de suplentes;  

 5 (cinco) representantes dos servidores técnico-administrativos, com igual 

número de suplentes;  

 2 (dois) representantes dos discentes egressos do IFSP, com igual número de 

suplentes;  

 6 (seis) representantes da sociedade civil e igual número de suplentes, sendo dois 

indicados por entidades patronais, dois indicados por entidades dos trabalhadores, 

e dois representantes do setor público e/ou de empresas estatais, designados pela 

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica;  

 1 (um) representante e 1 (um) suplente do Ministério da Educação, designados 

pela Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica;  

 5 (cinco) representantes do Colégio de Dirigentes, diretores-gerais de câmpus, 

com igual número de suplentes.  

Serão membros vitalícios do Conselho Superior todos os ex-Reitores do IFSP, sem direito 

a voto. Os representantes dos segmentos relativos a docentes, discentes, servidores técnico-

administrativos e diretores-gerais serão eleitos por seus pares, na forma regimental. Os 

representantes dos segmentos dos docentes e dos servidores técnico-administrativos não poderão 

ocupar, concomitantemente, cargos de confiança na estrutura organizacional do IFSP. Ocorrendo o 

afastamento definitivo de qualquer membro do Conselho Superior, assumirá o respectivo suplente 

para a complementação do mandato originalmente estabelecido, realizando-se nova eleição para a 

escolha de suplentes. O Reitor é o presidente nato do Conselho Superior, a quem caberá, em caso de 

necessidade, o voto de qualidade.     

As reuniões ordinárias do Conselho Superior ocorrem mensalmente, sendo públicas, 

abertas e com transmissão online. Também são possíveis reuniões extraordinárias ou solenes, 

quando convocadas por iniciativa do presidente ou por dois terços de seus conselheiros. As decisões 

do Conselho Superior são formalizadas mediante resoluções que são divulgadas em todos os meios 

oficiais de divulgação disponíveis do IFSP, sendo que o Conselho Superior possui aba própria no 

sítio da Instituição. A secretária dos colegiados é responsável por secretariar as reuniões do 

Conselho Superior, e conta ainda com as seguintes atribuições:    



 lavrar e encaminhar para aprovação as atas de reunião do Conselho Superior; 

 preparar o expediente para despacho ou assinatura do presidente;  

 enviar aos conselheiros titulares e suplentes o material que será apreciado e o 

encaminhamento dos processos distribuídos pelo presidente;  

 enviar aos conselheiros titulares a convocação das reuniões;  

 enviar a convocação ao conselheiro suplente, quando do recebimento da 

justificativa de ausência previamente encaminhada pelo respectivo titular;  

 providenciar a divulgação das resoluções emitidas pelo Conselho Superior;  

 colaborar na organização da ordem do dia e da pauta das reuniões;  

 incumbir-se de demais tarefas inerentes à secretaria do Conselho Superior.  

As competências do Conselho Superior são as seguintes:  

 aprovar as diretrizes para atuação do IFSP e zelar pela execução de sua política 

educacional;  

 deflagrar, aprovar as normas e coordenar o processo de consulta à comunidade 

escolar para escolha do Reitor do IFSP e dos diretores-gerais dos câmpus, em 

consonância como estabelecido nos artigos 12 e 13 da Lei n°. 11.892/2008;  

 aprovar o Plano de Desenvolvimento Institucional e acompanhá-lo, por meio dos 

documentos institucionais, e apreciar a proposta orçamentária anual;  

 aprovar o projeto político-pedagógico, a organização didática, os regulamentos 

internos e as normas disciplinares;  

 aprovar normas relativas à acreditação e à certificação de competências 

profissionais, nos termos da legislação vigente;  

 autorizar o Reitor a conferir títulos de mérito acadêmico;  

 apreciar as contas do exercício financeiro e o relatório de gestão anual, emitindo 

parecer conclusivo sobre a propriedade e regularidade dos registros;  

 deliberar sobre taxas, emolumentos e contribuições por prestação de serviços em 

geral a serem cobrados pelo IFSP;  

 autorizar a criação, a alteração curricular e a extinção de cursos no âmbito do 

IFSP, bem como o registro de diplomas;  

 aprovar a estrutura administrativa e o Regimento-geral do IFSP, observados os 

parâmetros definidos pelo Governo Federal e pela legislação específica;  

 deliberar sobre questões submetidas à sua apreciação.  

O Conselho Superior conta com a assessoria da Unidade de Auditoria Interna (Uadin) e do 

Comitê Técnico-Profissional (CTP). O Comitê Técnico-Profissional (CTP) conta com a 

participação de representantes dos setores produtivos da sociedade, das pró-reitorias de Ensino, 

Pesquisa e Extensão, de professores dos cursos e servidores técnico-administrativos com atuação na 

área educacional do IFSP, e tem como finalidade a avaliação sobre a pertinência das propostas de 

projetos e da oferta de cursos dos câmpus. O CTP tem sua organização, composição e 

funcionamento definidos em Regulamento Interno aprovado pelo Conselho Superior por meio da 

Resolução n.º 1093, de 3 de dezembro de 2013. O Reitor é o presidente do Comitê Técnico-

Profissional, e pode delegar a presidência a um dos membros do referido comitê. As reuniões 

ordinárias são realizadas mensalmente. 

 

3.2.2 COLDIR – Colégio de Dirigentes 

 

O Colégio de Dirigentes, de caráter consultivo, é o órgão de apoio ao processo decisório da 

Reitoria. Ocupa-se das matérias administrativas de ensino, de pesquisa e de extensão, e das relações 

sociais, de trabalho e de vivência, em conformidade com o planejamento anual do IFSP. O Colégio 

de Dirigentes reúne-se, ordinariamente, uma vez por mês e, extraordinariamente, quando convocado 

por seu presidente ou por dois terços de seus membros. O Reitor é o presidente nato do Colégio de 

Dirigentes, e a secretária dos colegiados é responsável pelo apoio administrativo ao Colégio de 

Dirigentes e por secretariar as reuniões. O Colégio de Dirigentes possui a seguinte composição: o 



Reitor, como presidente, os pró-reitores (de Ensino, de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação, de 

Extensão, de Administração e de Desenvolvimento Institucional), e os diretores-gerais dos câmpus.  

O Colégio de Dirigentes possui seu funcionamento e sua organização definidos em 

regulamento próprio aprovado pelo Conselho Superior, sob a resolução n.º 169, de 15 de setembro 

de 2010, e tem como competências:  

 apreciar os assuntos de interesse da Administração a ele submetidos;  

 emitir parecer sobre matéria de sua competência e outras designadas;  

 propor modificações na estrutura organizacional do IFSP;  

 propor orientações e procedimentos para o planejamento anual;  

 participar do Planejamento e Desenvolvimento Institucional;  

 apreciar e recomendar o calendário de referência anual do IFSP;  

 apreciar e recomendar as normas para celebração de acordos, convênios e 

contratos, bem como para elaboração de cartas de intenção ou de documentos 

equivalentes;  

 apreciar e recomendar normas de aperfeiçoamento da gestão;  

 acompanhar e avaliar o desenvolvimento do planejamento da Reitoria, das pró- 

reitorias e dos câmpus;  

 elaborar propostas de alterações de seu próprio regulamento, a ser apreciado e 

aprovado pelo Conselho Superior;  

 constituir comissões, quando necessárias, para tratar de assuntos de interesse da 

Instituição;  

apreciar e recomendar, quando consultadas e observadas as legislações vigentes, 

as matérias apresentadas. 

 

3.3 Ambiente de atuação 

 

A característica do ambiente de atuação é de demanda contínua e de configuração e 

característica dinâmicas. Como trata de educação e conhecimento, a demanda é contínua. Devido à 

necessidade de a sociedade transmitir e desenvolver o conhecimento, também há o objetivo de 

formação e informação do cidadão como indivíduo presente e atuante na sociedade, inserindo-o no 

convívio social. A configuração e caracterização dinâmica do mercado é determinada pela situação 

social e econômica local e/ou por políticas locais determinadas, na maioria dos casos, pelas 

prefeituras. 

As principais entidades de ensino que atuam no mesmo nicho são várias, dividindo-se 

conforme a faixa etária do público e o nível de formação que o cidadão busca junto à instituição, 

que atua na formação do ensino médio, da graduação e da pós-graduação; do mesmo modo, 

diferentes instituições também atuam nesse segmento, como Centro Paula Souza, Senai, 

Universidades Estaduais e Federais e Instituições de Ensino Particulares.  

O ambiente de atuação é setorizado pela cidade e localidade ao redor de onde os câmpus 

são construídos, aparelhados e colocados em funcionamento. Seu eixo de atuação baseia-se no 

catálogo nacional de cursos do MEC, e é definido através de audiência pública, pesquisa de 

mercado e decisão política e estratégica.  

As audiências públicas têm a função de informar a sociedade local sobre o IFSP e sua 

atuação como instituição de ensino, com seus organizadores sendo informados sobre os anseios e 

necessidades da população. A análise e pesquisa de mercado econômico é feita pelo IFSP em 

conjunto com as prefeituras e com o banco de dados nacional. As decisões políticas e estratégicas 

são tomadas no interesse da sociedade, em alinhamento a algum programa de incentivo e 

desenvolvimento que está sendo implantado ou ainda o será. 

O IFSP atua estrategicamente para atender à sociedade e aos alunos no ensino médio, 

graduação e pós-graduação, ofertando educação profissional e tecnológica, em todos os seus níveis, 

e realizando pesquisa e desenvolvimento de novos processos em estreita articulação com os setores 



produtivos e a sociedade. Com objetivo de qualificar cidadãos com vistas à atuação profissional nos 

diversos setores da economia, o atendimento regional e nacional se baseia no catálogo nacional de 

cursos do MEC. 

Embora as medidas acima descritas sejam tomadas, para garantir o sucesso da unidade é 

necessário o acompanhamento da situação local e dos indicadores da unidade, a fim de orientar as 

ações de correção e redefinição dos cursos. Essas informações são obtidas com o contato 

permanente com as prefeituras e o IBGE. Como mecanismo de atuação rápida e temporária, os 

cursos de extensão na modalidade formação continuada possibilitam uma resposta rápida, porém as 

demais modalidades sedimentam o conhecimento de maneira definitiva. 

As principais mudanças nos anos anteriores vieram da reestruturação das antigas Escolas 

Técnicas, que se transformaram em Centros Federais de Educação, com atuação mais ampla, 

incluindo cursos de graduação. Outra grande mudança foi a criação dos IFs, nos quais a atuação foi 

ampliada, com pesquisa e pós-graduação.  

 



3.4 Organograma 

  
Figura 1 – Organograma  Reitoria 



Quadro 3.4.1 – Informações sobre áreas ou subunidades estratégicas 

Áreas/ Subunidades Estratégicas Competências Titular Cargo Período de atuação 

Reitoria 
Administrar, representar e planejar o IFSP e presidir o 

Conselho Superior e o Colégio de Dirigentes. 
Eduardo Antônio Modena Reitor 09/04/2013 – Atual  

Gabinete 

Assistir o Reitor política e socialmente, gerenciar 

processos administrativos, documentações, publicidade 

e cerimoniais da Reitoria. 

Aldemir Versani de Souza 

Callou 
Chefe de Gabinete 09/04/2013 – Atual 

Fonte: Gabinete – GAB 

 

Quadro 3.4.2 – Informações sobre áreas ou subunidades estratégicas – Pró-reitoria de Administração 

Áreas/ Subunidades Estratégicas Competências Titular Cargo Período de atuação 

Pró-reitoria de Administração 

Propor, elaborar, atualizar e zelar pelas políticas gerais 

do IFSP e de seu Plano de Desenvolvimento 

Institucional, com especial atuação no âmbito 

administrativo e financeiro. 

Paulo Fernandes Júnior Pró-Reitor 01/11/2013 – Atual 

Diretoria Administrativa 

 

Dirigir todas as atividades de execução orçamentária, 

por meio de suas coordenadorias, em atendimento às 

demandas das Gerências de Planejamento e de 

Compras e Contratos 

Regiani Aparecida da Silva Diretora 24/04/2014 – Atual 

Diretoria de Licitações e Contratos 

Planejar, dirigir, controlar e avaliar o fiel cumprimento 

das cláusulas dos contratos da Reitoria firmados com o 

IFSP, com base nas informações dos representantes da 

Administração responsáveis pela fiscalização. Gerir 

todo o processo licitatório, de acordo com o que 

preconiza a Legislação.  

Marina Milena da Silva Diretora 23/10/2014 – Atual 

Diretoria de Planejamento e 

Orçamento 

Dirigir todas as atividades de planejamento e controle 

orçamentário 
José Roberto da Silva Diretor 23/10/2014 – Atual 

Diretoria de Contabilidade e 

Finanças  

Planejar, dirigir, controlar e avaliar a execução das 

atividades relacionadas com a área financeira e 

contábil, com o almoxarifado e com o patrimônio.  

Robson de Oliveira Diretor 24/04/2014 – Atual 

Fonte: Pró-reitoria de Administraçã – PRA 

 

Quadro 3.4.3 – Informações sobre áreas ou subunidades estratégicas – Pró-reitoria de Desenvolvimento Institucional 

Áreas/ Subunidades Estratégicas Competências Titular Cargo Período de atuação 

Pró-reitoria de Desenvolvimento 

Institucional 

Propor, elaborar, atualizar e zelar pelas políticas gerais 

do IFSP e de seu Plano de Desenvolvimento 

Institucional, sendo seu principal enfoque, além da 

gestão de pessoas e da tecnologia de informação. 

Whisner Fraga Mamede Pró-Reitor 18/04/2013 – Atual 

Diretoria de Administração de 

Pessoal 

Desenvolver, planejar e gerir as atividades relacionadas 

à administração de pessoal. 
Ligia Porto Alexandre Diretora 09/12/2015 – Atual 



Diretoria de Desenvolvimento e 

Gestão de Pessoas 

Desenvolver, planejar e gerir as atividades relacionadas 

ao fomento de atividades que possibilitem o 

desenvolvimento institucional e de pessoal.  

Mirella Caetano de Souza Diretora 18/08/2014 – Atual 

Diretoria de Infraestrutura e Redes 

(DIR) 

Executar as atividades de configuração, manutenção e 

implantação de infraestrutura de redes e comunicação 

de dados 

Diego César Valente e Silva Diretor 24/04/2014 – Atual 

Diretoria de Infraestrutura e Redes 

do Núcleo Descentralizado de 

Tecnologia da Informação (NDIR)  

Executar as atividades de configuração, manutenção e 

implantação de infraestrutura de redes e comunicação 

de dados, bem como o planejamento e gestão de todos 

os serviços relacionados ao bom funcionamento da 

infraestrutura física e lógica da rede do IFSP no Núcleo 

de Tecnologia da Informação (NTI).  

Flavio Kyoshi Saito Diretor 01/10/2015 – Atual 

Diretoria de Sistemas de 

Informação (DSI) 

Analisar, implantar e promover a continuidade dos 

projetos de sistemas de informação. 
Brunno dos Passos Alves Diretor 12/04/2012 – Atual 

Diretoria Adjunta de 

Desenvolvimento de Sistemas de 

Informação (DaDSI) 

Analisar, implantar e dar continuidade aos projetos de 

desenvolvimento de sistemas de informação que 

apoiam as atividades acadêmicas de administração, 

extensão, pesquisa e inovação do Instituto; Gerenciar 

as atividades de desenvolvimento e atualização de 

sistemas; Pesquisar, estabelecer e disseminar normas e 

padrões para o desenvolvimento de sistemas 

informatizados, mantendo a padronização entre os 

câmpus do IFSP; Prospectar novas tecnologias e 

metodologias de desenvolvimento de sistemas; 

Levantar e analisar os requisitos de desenvolvimento 

e/ou manutenção de software em conjunto com os 

diversos setores do IFSP; Elaborar e acompanhar a 

execução de projetos de desenvolvimento de software. 

William Lira Ferreira Diretor 01/10/2015 – Atual 

Diretoria adjunta de Suporte em 

Tecnologia da Informação (DaSI) 

Responsabilizar-se pelo suporte e treinamento aos 

usuários de serviços de Tecnologia da Informação no 

IFSP. 

André Luís Vieira Diretor 01/07/2015 – Atual 

Diretoria adjunta de 

Desenvolvimento Institucional 

(DaDI) 

Responsabilizar-se pelo suporte administrativo às 

atividades de TI. 
Jose Aparecido da Silva Diretor Adjunto 01/07/2015 – Atual 

Diretoria adjunta de Compras de 

Tecnologia da Informação (DaCT) 

Responsabilizar-se por analisar, planejar e administrar 

os projetos de aquisição de equipamentos e serviços de 

TI. 

Anne Camila Knoll Domenici  Diretor 10/06/2015 – Atual 

Fonte: Pró-reitoria de Desenvolvimento Institucional – PRD 

 

 



Quadro 3.4.4 – Informações sobre áreas ou subunidades estratégicas – Pró-Reitoria de Ensino 

Áreas/ Subunidades Estratégicas Competências Titular Cargo Período de atuação 

Pró-Reitoria de Ensino 

Propor, elaborar, atualizar e zelar pelas políticas gerais 

do IFSP e de seu Plano de Desenvolvimento 

Institucional. Cuidar da formulação e execução da 

política de ensino do IFSP, articulada com a pesquisa e 

extensão, em consonância com as diretrizes 

provenientes do Ministério da Educação e do Conselho 

Superior do IFSP. 

 

Reginaldo Vítor Pereira 

 

Pró-Reitor 

 

08/01/2015 – Atual 

Assessoria da Pró-Reitoria de Ensino 
Assessorar a Pró-Reitoria de Ensino nos diversos 

assuntos pertinentes ao setor; 
Ana Cláudia Daroz Diretora 

 

13/01/2015 – Atual 

Diretoria de Administração Acadêmica 

Dirigir, planejar, executar e atualizar constantemente a 

padronização dos procedimentos relacionados à 

Administração e às normas acadêmicas. 

Andreia Ap. Vieira Belo Ferreira Diretora 
 

02/10/2015 – Atual 

Diretoria de Educação a Distância 
Dirigir, planejar e executar ações relacionadas à 

Educação a Distância. 
Paulo José Evaristo da Silva Diretor 

 

25/02/2015 – Atual 

Diretoria de Educação Básica 

Dirigir, planejar e executar ações relacionadas ao 

Ensino Médio Integrado, Técnico 

Concomitante/Subsequente e os Projetos Educacionais. 

Karina Ap. de Freitas Dias de Souza 
 

Marta Senghi Soares 
Diretora 

01/04/2015 – 06/12/2016 

 

06/12/2016 - Atual 

Diretoria de Graduação 

Dirigir, planejar e executar ações relacionadas às 

Licenciaturas, Tecnologias, Bacharelados e Avaliação 

Externa. 

Ana Paula Santos da Conceição Diretora 24/02/2015 – Atual 

Diretoria de Projetos Especiais 

Dirigir, planejar e executar ações relacionadas à 

Assistência Estudantil, às Normas e Supervisão 

Pedagógica; às Ações Inclusivas e de Educação de 

Jovens e Adultos. 

Adriana Paes de Jesus Correia Diretora 02/02/2015 – Atual 

Diretoria de Políticas de Acesso 

Planejar e coordenar as etapas do processo seletivo de 

nível médio; garantir a efetivação do Sistema de 

Seleção Unificada (Sisu) para os cursos superiores; 

atuar, de forma efetiva, em parceria com outras 

diretorias da PRE, na proposição e discussão de 

políticas que visam garantir o acesso e a permanência 

dos estudantes no IFSP. 

Alexandre Aldo Neves Diretor 02/03/2015 – Atual 

Pesquisador/Procurador Institucional 

Responder anualmente, conforme calendário 

estabelecido pelo Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), ao 

Censo da Educação Superior; coletar dados e preencher 

o Questionário Eletrônico do Censo da Educação 

Superior no Sistema; manter atualizado o cadastro dos 

cursos e dos coordenadores junto ao sistema do MEC. 

Leandro Henrique da Silva 

 

 

 

 

Anete Silva Ferreira dos Santos 

 

Diretor(a) 

 

 

13/01/2016 – 01/09/2016 

 

 

 

 

01/09/2016 – Atual 



Diretoria Adjunta de Ações 

Pedagógicas 

 Registrar os diplomas dos cursos de graduação e pós-

graduação stricto sensu expedidos pelo IFSP; 

Revalidar os diplomas de cursos técnicos e 

tecnológicos emitidos por instituições educacionais 

estrangeiras; 

Coordenar o cadastro e alteração de estrutura curricular 

dos cursos do IFSP, no sistema informatizado; 

Verificar e atestar regularidade de registro acadêmico 

em documentos expedidos pelo IFSP. 

Aline Gonzaga Ramos Diretora 13/10/2015 – 03/10/2016 

Diretoria Adjunta de Registro de 

Diplomas 

Registrar os diplomas dos cursos de graduação e pós-

graduação stricto sensu expedidos pelo IFSP;  

Revalidar os diplomas de cursos técnicos e 

tecnológicos emitidos por instituições educacionais 

estrangeiras; 

Coordenar o cadastro e alteração de estrutura curricular 

dos cursos do IFSP, no sistema informatizado; 

Verificar e atestar regularidade de registro acadêmico 

em documentos expedidos pelo IFSP. 

Juliana Alvim 

 

 

 

 

 

 

Suzana Cristina Andrade Moura  

Diretora 

 25/10/2012– 02/08/2016 

 

 

 

 

 

 

02/08/2016 - Atual 

Diretoria Adjunta de Avaliação 

Externa 

Analisar relatório de reconhecimento; 

Analisar relatório do ENADE/ENEM; 

Agir junto ao MEC para o reconhecimento dos cursos; 

Atender à comissão de avaliação com a presença da 

DGD/DEB 

Devanir Cabral Lima Morikawa Diretora 06/02/2015 - Atual 

Fonte: Pró-reitoria de Ensino – PRE 

 

Quadro 3.4.5 – Informações sobre áreas ou subunidades estratégicas – Pró-Reitoria de Extensão 

Áreas/ Subunidades Estratégicas Competências Titular Cargo Período de atuação 

Pró-Reitoria de Extensão 

Propor, elaborar, atualizar e zelar pelas políticas gerais 

do IFSP e de seu Plano de Desenvolvimento 

Institucional, além de gerir as atividades de extensão. 

Wilson de Andrade Matos Pró-Reitor 18/04/2013 – Atual 

Diretoria Adjunta de Gerenciamento de 

Projetos 

 

Avaliar, dirigir e apoiar conjuntamente com a 

Coordenadoria de Ações Socioculturais os projetos e 

programas de extensão e fomentos no âmbito da Pró-

reitoria de Extensão.  

Luciana Harumi dos Santos 

Sakano 
Diretora 29/07/2014 – Atual 

Diretoria Adjunta de Desenvolvimento 

Comunitário 

Orientar, apoiar e propor ações de Extensão com vistas 

ao desenvolvimento comunitário no âmbito do IFSP e 

articulação de parcerias dos câmpus e do IFSP com as 

diferentes representações comunitárias/institucionais e 

movimentos sociais. 

Caroline Felipe Jango da Silva Diretora 21/08/2014 – Atual 

Diretoria de Programas e Projetos  
Fomentar a participação do IFSP em atividades de 

extensão, conforme as áreas temáticas, por meio de 
Fernanda Sorrentino Atanes Diretora 08/08/2013 – Atual 



ações junto à comunidade externa que visem à 

melhoria da qualidade de vida e o seu desenvolvimento 

pessoal e profissional. 

Diretoria de Relações Comunitárias e 

Institucionais 

Estabelecer, implantar e gerir políticas de extensão e 

relações comunitárias, institucionais e internacionais. 
Dyane Guedes Cunha Diretora 05/07/2013 – Atual 

Fonte: Pró-reitoria de Extensão – PRX 

 

Quadro 3.4.6 – Informações sobre áreas ou subunidades estratégicas – Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-graduação 

Áreas/ Subunidades Estratégicas Competências Titular Cargo Período de atuação 

Pró-reitoria de Pesquisa, Inovação e 

Pós-graduação 

Propor, elaborar, atualizar e zelar pelas políticas gerais 

do IFSP e de seu Plano de Desenvolvimento 

Institucional, além de planejar, dirigir, supervisionar e 

coordenar todas as atividades de pesquisa e de apoio à 

inovação, bem como a Pós-graduação. 

Elaine Inácio Bueno Pró-Reitora 09/12/2015 – Atual 

Diretoria de Núcleo e Inovação 

Tecnológica 

Planejar, executar e supervisionar políticas estratégicas 

para o incentivo da inovação tecnológica, proteção 

intelectual e transferência de tecnologia. 

Adalton Masalu Ozaki Diretor 21/09/2015 – Atual 

Diretoria de Pesquisa 

Planejar, coordenar e gerir os seguintes processos: a) 

criação de núcleos e grupos de pesquisa; atividades de 

fomento; b) divulgação dos resultados à comunidade. 

Gerenciar e supervisionar os programas de iniciação 

científica e tecnológica e as publicações científicas do 

IFSP. 

Emerson dos Reis Diretor 04/08/2014 – Atual 

Diretoria de Pós-graduação 
Gerir, planejar, promover e articular as políticas de 

Pós-graduação.  

Carlos Frajuca 

Priscila Braga Caliope 

Diretor 

Diretora 

 

06/09/2013 – 25/01/2016 

26/01/2016 – Atual 

 

Fonte: Pró-reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-graduação – PRP 

 
Quadro 3.4.7 – Informações sobre áreas ou subunidades estratégicas – Diretoria Geral de Expansão e Infraestrutura 

Áreas/ Subunidades Estratégicas Competências Titular Cargo Período de atuação 

Diretoria Geral de Expansão e 

Infraestrutura 

Estabelecer diretrizes a fim de cumprir a política de 

expansão física do IFSP. Propor e implementar ações 

de sistematização de processos e procedimentos 

englobando obras, reformas e ampliações. 

Silmário Batista dos Santos Diretor Geral 19/07/2013 – Atual 

Diretoria de Desenvolvimento e 

Administração 

 

Dirigir, realizar, acompanhar e prestar suporte a 

licitações para a expansão do IFSP. 
Nelson Lisboa Junior Diretor 12/06/2014 – Atual 

Diretoria de Desenvolvimento e 

Infraestrutura 

 

Participar da elaboração e acompanhar a execução do 

plano diretor de infraestrutura da Instituição. 
Edilson Aparecido Bueno Diretor 24/02/2014 – Atual 



Fonte: Diretoria Geral de Expansão e Infraestrutura – DIE  
 

3.5 Macroprocessos finalísticos 

 

Quadro 3.5.1 – Macroprocessos Finalísticos – Pró-Reitoria de Ensino 

PRÓ-REITORIA DE ENSINO - PRE 

Macroprocessos Descrição Produtos e Serviços Principais Clientes Subunidades Responsáveis 

Pró-reitoria de Ensino 

 

- Formular e executar a política 

de ensino do IFSP, articulada 

com a pesquisa e extensão, em 

consonância com as diretrizes 

provenientes do Ministério da 

Educação e do Conselho 

Superior do IFSP. 

- Analisar e emitir parecer sobre 

o Projeto Pedagógico dos cursos 

da Educação Básica e 

Profissional Técnica de Nível 

Médio; Graduação e de 

programas e projetos especiais; 

- Supervisionar e responder pelas 

atividades de expedição e 

documentação e diplomas; 

- Coordenar a formulação de 

política e a produção de 

Educação a Distância; 

- Acompanhar processos de 

regulação de cursos; 

- Público interno: alunos e 

servidores 

- Público externo 

 

- Diretorias de ensino (câmpus) 

-Gerência educacional; 

- Coordenadoria de Apoio ao 

Ensino; 

- Coordenadoria de Registros 

escolares; 

-Bibliotecas; 

- Setor sociopedagógico. 

 

Fonte: PRE 

 

Quadro 3.5.3 – Macroprocessos Finalísticos – Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, INOVAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO - PRP 

Macroprocessos Descrição Produtos e Serviços Principais Clientes Subunidades Responsáveis 

Pró-reitoria de Pesquisa, 

Inovação e Pós-graduação 

Desenvolvimento de Pesquisa e 

Inovação 

Viabilizar a realização de 

atividades de pesquisa com 

fomento externo, por meio de 

fundações de apoio, e com 

fomento interno pelos câmpus. 

- Discentes 

- Servidores 

- Comunidade Externa 

- Câmpus do IFSP 

- Discentes 

- Servidores 

- Comunidade Externa 

- Câmpus do IFSP 

  

Estabelecer os meios internos 

para o aproveitamento dos 

benefícios decorrentes da 

publicação da Lei nº 13.243/2016 

(Marco Legal de Ciência e 

Tecnologia) para a pesquisa e o 

desenvolvimento tecnológico no 

IFSP. 

- Discentes 

- Servidores 

- Comunidade Externa 

- Câmpus do IFSP 

- Diretoria de Pós-Graduação 

 

Fonte: PRP 



 
Quadro 3.5.4 – Macroprocessos Finalísticos – Pró-reitoria de Extensão 

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO - PRX 

Macroprocessos Descrição Produtos e Serviços Principais Clientes Subunidades Responsáveis 

Ações socioculturais 

Consolidar a reflexão sobre o 

tema da diversidade cultural no 

IFSP e promoção de atividades 

artístico cultural 

 Seminários temáticos 

 Cartilhas de orientação ao 

câmpus 

 Coral do IFSP 

 Criação do Neabi 

Reitoria, câmpus do IFSP e 

comunidade externa 

 Diretoria de Relações 

Comunitárias e Institucionais 

 Coordenadoria de Ações 

Socioculturais 

Bolsas discentes 

Suplementar orçamento dos 

câmpus para fomentar ações de 

extensão 

 Eventos de extensão 

 Projetos de extensão 

Câmpus do IFSP e comunidade 

externa 

 Diretoria de Relações 

Comunitárias e Institucionais 

 Diretoria de Programas e 

Projetos 

Congresso e Mostra 

Promover apresentação e 

socialização das atividades, dos 

projetos e das ações 

socioculturais de extensão, 

articuladas com a produção do 

conhecimento científico, 

tecnológico e de inovação 

realizada no interior da 

instituição 

 Congresso de extensão 

 Mostra de extensão 

Reitoria, câmpus do IFSP e 

comunidade externa 

 Toda a equipe da Pró-Reitoria de 

Extensão 

 Câmpus sede 

Cursinho Popular  
Regulamentar e fomentar oferta 

de cursinho popular 
 Cursinhos populares 

Câmpus do IFSP e comunidade 

externa 

 Diretoria de Programas e 

Projetos 

 Diretoria Adjunta de 

Gerenciamento de Projetos 

 Coordenadoria de Ações 

Socioculturais 

Encontro de Coordenadores de 

Extensão 

Socializar atividades e 

experiências de extensão dos 

câmpus do IFSP e orientar as 

coordenadorias de extensão 

 Encontros de Coordenadores de 

Extensão semestrais 

Coordenadorias de Extensão de 

todos os câmpus 

 Diretoria Adjunta de 

Desenvolvimento Comunitário 

 Coordenadoria de Registro das 

Ações de Extensão 

 Coordenadoria de Eventos e 

Divulgação das Ações de 

Extensão 

Formação profissional 

Regulamentar, articular e 

acompanhar a oferta de cursos de 

extensão 

 Cursos FIC 

 Cursos livres de extensão 
Reitoria e câmpus do IFSP 

 Diretoria de Programas e 

Projetos 

 Coordenadoria de Formação 

Profissional 

Projetos de extensão Fomentar ações de extensão nos  Projetos de extensão Reitoria, câmpus do IFSP e  Diretoria de Programas e 



diversos câmpus o Cursos de extensão 

o Eventos 

comunidade externa Projetos 

 Diretoria Adjunta de 

Gerenciamento de Projetos 

Mundo do trabalho 

Regulamentar as relações dos 

discentes do IFSP com o mundo 

trabalho 

 Estágio 

 Incubadora solidária 

 Jovem Aprendiz 

 Seguro de vida 

 Visitas técnicas 

Reitoria, câmpus do IFSP e 

discentes do IFSP 
 Diretoria de Relações 

Comunitárias e Institucionais 

Relações Institucionais 

Regulamentar, articular e 

acompanhar os acordos de 

cooperação 
 Acordo de cooperação Reitoria e câmpus do IFSP 

 Diretoria de Relações 

Comunitárias e Institucionais 

 Coordenadoria de Apoio à 

Gestão  

Revista de Extensão 
Socializar atividades e 

experiências de extensão 
 Revista de extensão 

Reitoria, câmpus do IFSP e 

comunidade externa 

 Coordenadoria de Registro das 

Ações de Extensão 

 Coordenadoria de Eventos e 

Divulgação das Ações de 

Extensão 

Fonte: PRX 

 

 

 

 

Quadro 3.5.4 – Macroprocessos Finalísticos – Pró-reitoria de Administração 

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO - PRA 

Macroprocessos Descrição Produtos e Serviços Principais Clientes Subunidades Responsáveis 

Apoio Administrativo da 

Reitoria 

Garantir a efetividade das ações 

de responsabilidade da Diretoria 

Administrativa através do 

aprimoramento dos métodos e 

técnicas de trabalho com vistas a 

atribuir um padrão de excelência 

ao IFSP. 

- Gestão do Patrimônio 

- Gestão do Almoxarifado 

- Gestão da Frota Oficial 

- Gestão de Diárias e Passagens 

- Fiscalização dos contratos de 

manutenção da Reitoria 

- Reitoria e Câmpus do IFSP 

- Gerência de Administração 

- Coordenadoria de Patrimônio 

- Coordenadoria de 

Almoxarifado 

- Coordenadoria de Transportes 

- Coordenadoria de Diárias e 

Passagens 

- Coordenadoria de 

Administração 

Compras 

- Licitação Tradicional 

- Dispensa 

- Cotação eletrônica 

- Inexigibilidade 

- SRP 

- Aquisições e contratações 

dependentes das necessidades do 

IFSP. 

- Câmpus do IFSP 

- Fornecedores 

- Câmpus do IFSP 

- Coordenadores: Licitações, 

Registro de Preços, Compras, 

Contratos e Processos 

Administrativos. 



Contratos 
- Gestão de contratos 

- Orientações aos câmpus 

- Contratações acima de R$ 

80.000,00 e aquelas de menor 

valor que possuem obrigações 

futuras 

- Câmpus do IFSP 

- Contratados 

- Câmpus do IFSP 

- Coordenadores: Licitações, 

Registro de Preços, Compras, 

Contratos e Processos 

Administrativos 

Finanças - Gestão Financeira 
- Pagamentos, controles 

financeiros e documentais 
- Todos os setores do IFSP 

- Coordenadoria de Finanças 

- Coordenadoria de 

Controladoria Financeira 

- Coordenadoria de Controle 

Documental 

Contabilidade - Gestão Contábil 
- Contabilidade, Conformidade 

de Gestão e Prestação de Contas 
- Todos os setores do IFSP 

- Coordenadoria de 

Contabilidade 

- Coordenadoria de 

Conformidade de Gestão 

- Coordenadoria de Prestação de 

Contas 

 

Orçamento 
- Planejamento e Controle 

Orçamentário 

- Orçamento Anual do IFSP 

Planejamento 

- Controle Matriz Orçamentária 

- Todos os setores do IFSP 

- Diretoria de Planejamento e 

Orçamento 

- Gerência de Planejamento e 

Orçamento 

- Coordenadoria de 

Planejamento Orçamentário 

- Coordenadoria de Controle 

Orçamentário 

- Coordenadoria de Execução 

Orçamentária 

Planejamento de Aquisições 

 

- Planejamento das aquisições de 

materiais e serviços 

 

- Projetos Básicos 

- Planos de Aquisição de 

Materiais 

- Planos de Aquisição de 

Serviços 

- Todos os setores do IFSP 

- Diretoria de Planejamento e 

Orçamento 

- Gerência de Planejamento e 

Orçamento 

- Coordenadoria de 

Planejamento de Serviços 

- Coordenadoria de 

Planejamento de Materiais 

Fonte: PRA 

 

Quadro 3.5.5 – Macroprocessos Finalísticos – Pró-reitoria de Desenvolvimento Institucional 

PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - PRD 

Macroprocessos Descrição Produtos e Serviços Principais Clientes Subunidades Responsáveis 



Administração de pessoal 

- Ações de responsabilidade da 

Diretoria de Administração de 

Pessoal, através do 

gerenciamento de atividades na 

administração de pessoal. 

- Provimento e dispensa de 

cargos efetivos e temporários; 

- Cadastro de servidores; 

- Atualização cadastral; 

- Provimento e dispensa de 

cargos e funções comissionadas; 

- Controle de Frequência de 

servidores; 

- Cadastro de Férias, Licenças e 

Afastamentos; 

- Contratação de estagiários; 

- Execução e processamento da 

folha de pagamento,  

- Concessão de Aposentadoria e 

pensão;  

- Dimensionamento da força de 

trabalho e adequação de lotação;  

- Análise e encaminhamento de 

processos referentes à legislação 

de pessoal 

- Emissão de Portarias de 

substituição 

- Todos os servidores do IFSP 

- Gerência de Administração de 

Pessoal; 

 - Coordenadoria de Gestão de 

Pessoal;  

- Coordenadoria de Admissão de 

Pessoal;  

- Coordenadoria de Legislação e 

Normas;  

- Gerência de Cadastro e 

Pagamento de Pessoal;  

- Coordenadoria de Cadastro e 

Movimentação  

- Coordenadoria de 

Conformidade e Gestão; 

- Coordenadoria de Pagamento 

de Pessoal 

Gestão de Pessoas 

- Ações de responsabilidade da 

Diretoria de Desenvolvimento e 

Gestão de Pessoas, 

desenvolvendo atividades que 

possibilitem o desenvolvimento 

institucional e de pessoal. 

- CDP: Progressão por Mérito: 

Análise e emissão de Portaria; 

Progressão por Capacitação:  

- Análise dos Processos, 

Pareceres e emissão de Portarias;  

- Estágio Probatório: Montagem 

do Processo e Controle das 

Etapas e Envio para 

Homologação;  

- Incentivo à Qualificação: 

Análise dos Processos, Pareceres 

e Emissão de Portaria;  

- Projetos de Capacitação 

Individuais: Análise e 

Encaminhamento para 

procedimentos administrativos;  

- Projetos de Capacitação In 

Company/Coletivos: Elaboração 

de Projeto Básico, Análise e 

- Todos os servidores do IFSP 

- Gerência de Desenvolvimento 

de Pessoal (GDP):  

- Coordenadoria de 

Desenvolvimento de Pessoal 

(CDP) e  

- Coordenadoria da Saúde do 

Servidor (CSS) 



Encaminhamento para os 

procedimentos administrativos;  

- Lançamentos no SCDP;  

- CSS: Recebimento e 

Lançamento de Atestados 

Médicos, Agendamento e 

realização de Perícias Singulares, 

Atendimento e 

Acompanhamento Psicossocial. 

Infraestrutura de TI 

- Implantar, configurar e manter 

infraestrutura de redes e 

comunicação de dados. 

- Produtos: 

- Sistemas de comunicação e 

colaboração (E-mail, Nuvem, 

Samba, Videoconferência, VoIP) 

- Sistemas de segurança em 

interconexão (Firewall, VPN, 

VPN IPSec) Sistemas de Gestão 

de Identidade (LDAP e CAFe) 

- Infraestrutura de interconexão 

(Cabeamento estruturado, Redes 

sem-fio, roteamento e 

chaveamento em rede) 

- Serviços: Serviços de 

computação em nuvem e 

hospedagem para clientes 

internos (Portais dos câmpus, 

produtos da área de Sistemas da 

Informação e NewApps) 

- Consultoria em Processos de 

Licitação para aquisição de 

equipamentos de informática 

- Consultoria em infraestrutura 

de interconexão para apoio aos 

câmpus (em Processos de 

aquisição e Projetos de 

implantação) 

- Reitoria e câmpus. 

- Diretoria Adjunta de 

Infraestrutura e Redes 

- Coordenadoria de Segurança e 

Serviços em Comunicação da 

Tecnologia da Informação 

- Coordenadoria de Infraestrutura 

em Comunicação da Tecnologia 

da Informação 

Diretoria de Infraestrutura e 

Redes do Núcleo 

Descentralizado de TI 

- Implantar, configurar e manter 

infraestrutura de redes e 

comunicação de dados para a alta 

disponibilidade. 

- Produtos: 

- Serviço de Backup dos serviços 

da TI 

- Sistema Autônomo para 

Recuperação de Desastres 

- Sistemas de comunicação e 

- Reitoria e câmpus.  



colaboração (E-mail, Nuvem, 

Samba, Videoconferência, VoIP) 

- Sistemas de segurança em 

interconexão (Firewall, VPN, 

VPN IPSec) Sistemas de Gestão 

de Identidade (LDAP e CAFe) 

- Infraestrutura de interconexão 

(Cabeamento estruturado, Redes 

sem-fio, roteamento e 

chaveamento em rede) 

- Serviços: Serviços de 

computação em nuvem e 

hospedagem para clientes 

internos (Portais dos câmpus, 

produtos da área de Sistemas da 

Informação e NewApps) 

Diretoria de Sistemas de 

Informação 

- Propor, avaliar, implantar e 

administrar diretrizes de projetos 

da área de Sistemas de 

Informação. 

- Definir padrões, tecnologia, 

normas e metodologia de 

desenvolvimento e manutenção 

de software; 

- Desenvolver e dar manutenção 

em software;  

- Administrar, configurar, manter 

os bancos de dados e suas 

informações 

- Promover gestão da qualidade e 

melhoria do software visando ao 

aperfeiçoamento dos produtos e 

serviços 

- Gerir e garantir o acesso e 

interoperabilidade das diferentes 

informações de acordo com seu 

nível de confidencialidade.  

- Coordenar os trabalhos 

colaborativos que envolvam 

desenvolvimento de software no 

Instituto 

- Reitoria e câmpus. 

- Coordenadoria de Projetos de 

Sistemas de Informação - CPS; 

- Coordenadoria de 

Administração de Dados -CAD; 

- Coordenadoria Qualidade e 

Testes - CQT. 

- Coordenadoria de Integração de 

Sistemas de Informação - CISI; 

- Coordenadoria de Sistemas - 

CSIS; 

 

Diretoria Adjunta de 

Desenvolvimento de Sistemas da 

Informação 

Propor, avaliar, implantar e 

administrar projetos de 

desenvolvimento de sistemas de 

informação 

- Gerenciar as atividades de 

desenvolvimento e atualização 

de sistemas; 

- Pesquisar, estabelecer e 

- Reitoria e câmpus.  



disseminar normas e padrões 

para o desenvolvimento de 

sistemas informatizados; 

- Manter a padronização entre os 

câmpus do IFSP 

- Prospectar novas tecnologias e 

metodologias de 

desenvolvimento de sistemas; 

- Levantar e analisar os 

requisitos de desenvolvimento 

e/ou manutenção de software em 

conjunto com os diversos setores 

do IFSP; 

- Elaborar e acompanhar a 

execução de projetos de 

desenvolvimento de software. 

Diretoria Adjunta de Suporte e 

Treinamento 

- Prestar atendimento de suporte 

técnico em tecnologia da 

informação 

- Atendimento ao servidor. 

Manutenção de equipamentos de 

informática. Controle de 

chamados de suporte técnico. 

- Reitoria e câmpus. 

- Coordenadoria de Suporte 

Técnico em Informática 

- Coordenadoria de Suporte à 

Sistemas de Informática 

- Coordenadoria de Suporte 

Acadêmico 

Diretoria Adjunta de 

Desenvolvimento Institucional 

- Apoio às ações de 

desenvolvimento institucionais e 

controle patrimonial de TI. 

- Planejar, coordenar, executar e 

avaliar os projetos e atividades 

consoantes as políticas da pró-

reitoria de Desenvolvimento 

Institucional. 

- Projetos Básicos; 

- Controle patrimonial;  

- Relatório de Gestão; 

- PDTI. 

- Reitoria e câmpus. 

- Coordenadoria de Patrimônio.  

- Coordenadoria de 

Comunicação 

Diretoria Adjunta de Compras de 

TI 

- Apoio às ações de contratação 

de soluções de tecnologia da 

informação. 

- Planejamento da Contratação, 

apoio à Seleção do Fornecedor, 

Gestão de Contratos, capacitação 

aos câmpus e setores da reitoria. 

- Reitoria e câmpus.  

  Fonte: PRD 

 

 

http://www.ifsp.edu.br/3770
http://www.ifsp.edu.br/3770
http://www.ifsp.edu.br/3772
http://www.ifsp.edu.br/3772


4 PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E RESULTADOS 

 

4.1 Planejamento Organizacional 

 

No planejamento organizacional do IFSP, inúmeros fatores são considerados, tais como: mapeamento dos ambientes da instituição; 

identificação do potencial de seus servidores e possibilidade de alocação em setores apropriados à competência destes; construção coletiva dos 

objetivos e metas organizacionais; programação de ação, projetos e avaliações focais; planejamento estratégico e feedback, à comunidade, das ações 

implementadas. 

O planejamento estratégico do IFSP, descrito no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) que engloba o período de 2014 a 2018, abarca 

as propostas oriundas da comunidade sobre a identidade da instituição, quanto à sua filosofia de trabalho, à missão a que se propõe, às diretrizes 

pedagógicas, à estrutura organizacional e às atividades acadêmicas que desenvolve e/ou pretende desenvolver.  

O PDI do IFSP segue os dispositivos legais de orientação à sua elaboração, entre eles: Lei Nº 9394/96 e Nº 10861/2004, Decreto Nº 5773/2006, 

Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) e o Plano Nacional de Educação (PNE).  

 

4.1.1 Descrição sintética dos objetivos do exercício 

 

Os principais objetivos previstos no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) a serem atingidos no decorrer do ano de 2016 pelas pró-

reitorias estão listados nos quadros a seguir:  
Quadro 4.1.1.1 - Diretoria Geral de Infraestrutura e Expansão 

REITORIA - DIRETORIA GERAL DE INFRAESTRUTURA E EXPANSÃO 

Objetivo Objetivo Específico Meta Status em 2016 Situação atual -final 2016 

2. Expansão 2 – Conclusão 

das obras em andamento 
1: Cumprimento dos prazos de contrato 

Ratificação dos prazos em relação às 

exigências do MEC 
Parcial.atingido -realizando Em dia 

3. Conclusão do 

desenvolvimento do 

sistema CONTROLE DIE 

1: Incluir todas as informações relevantes da 

DIE, de modo a torná-la uma ferramenta de 

gerência, controle e tomada de decisão em 

infraestrutura e expansão 
 

Parcial.atingido -realizando Em dia 

12. Diretrizes de projeto 

arquitetônico: Adequar os 

projetos a serem executados 

para as escolas do ensino 

técnico integrado do IFSP. 

Critérios mínimos: 

I - quadra poliesportiva com vestiários e local 

para guardar material de educação física e 

sala dos professores; 

II - laboratórios de Biologia/Ciências, 

Química, Física/ Matemática; 

 
Parcial.atingido -realizando Em dia 



III - cantina; 

IV - refeitório (com geladeira, microondas, 

marmiteira, pia de cozinha, pia para lavar as 

mãos / local para distribuição de alimento / 

local de estocagem (despensa); 

V - secretaria do ensino básico. 

13. Gestão Sustentável 

Implantação de sistema fotovoltaico 
Diminuir despesas tornando gastos 

eficientes 
Parcial.atingido -realizando Em dia 

Substituição por lâmpadas led 
Aumentar a eficiência, diminuir 

despesas tornando gastos eficientes 
Parcial.atingido -realizando Em dia 

Convívio Sustentável - Container 

Elaboração de projeto padrão que 

contenha uma área de convivência 

para os alunos com elementos 

sustentáveis (sistema fotovoltaico, 

lampada led, telhado verde, 

bicibletário, etc) 

Parcial.atingido -realizando Em dia 

14. Otimização dos 

procedimentos técnicos e 

administrativos 

Licitações por Regime Diferenciado de 

Contratação - RDC 

celeridade no procedimento, 

diminuição da burocracia, aumento 

da publicidade 

Parcial.atingido -realizando Em dia 

Primeira Fase  de implantação do Manual de 

Manutenção Predial 

Apresentar aos Coordenadores de 

Manutenção o Manual de 

Manutenção Predial no I Fórum de 

Manutenção Predial e 

Sustentabilidade 

Atingida Em dia 

Fonte: DIE, PDI 

 

Quadro 4.1.1.2 – Pró-reitoria de Desenvolvimento Institucional 

  REITORIA - PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

Objetivo Objetivo Específico Meta Status em 2016 Situação atual-final 2016 

01. Minimização do número 

de professores 

substitutos/temporários 

01.01. Contratar professores efetivos, via 

Concurso Público 

Definir perfil de docentes Atingido Em dia 

Discutir no Colégio de Dirigentes o 

edital 
Atingido Em dia 

Fechar o edital Atingido Em dia 

Contratar empresa para realização do 

Concurso 
Não trabalhado Em dia 

01.02. Redistribuir docentes de outros 

institutos 

Definir regras para redistribuição Atingido Em dia 

Lançar edital para redistribuição Atingido Em dia 



Confeccionar um sistema para 

redistribuições online 
Parcial.atingido -realizando Atrasado (iniciado) 

01.03. Verificar adequação do número de 

aulas com quantitativo de docentes 

Recolher FTD dos docentes de todos 

os câmpus 
Atingido Em dia 

Melhorar o aproveitamento de carga 

horária dos docentes 
Atingido Em dia 

03. Resolução sobre quadro 

de servidores dos câmpus 

03.01. Discussão sobre o tema no Colégio de 

Dirigentes 

Apresentar a legislação acerca do 

quadro de servidores técnico-

administrativos 

Parcial.atingido -realizando Atrasado (iniciado) 

Discutir no âmbito dos diretores para 

apresentação de critérios para 

preenchimento do quadro de 

servidores dos câmpus 

Parcial.atingido -realizando Atrasado (iniciado) 

04. Criação de um 

repositório de documentos 

institucionais 

04.01. Estudar, no âmbito do Comitê de TI, 

os requisitos para a criação do repositório 

Discussão das características técnicas Parcial.atingido -realizando Atrasado (iniciado) 

Divisão do trabalho a ser executado 

pela equipe de TI da Reitoria 
Parcial.atingido -realizando Atrasado (iniciado) 

Criar o repositório de projetos Não trabalhado Atrasado (não iniciado) 

Disponibilizar o repositório para 

consulta dos servidores do IFSP 
Não trabalhado Atrasado (não iniciado) 

04.02. Criação de repositório de outros 

documentos institucionais 

Utilizar o mesmo sistema para 

criação de repositório de FTD, 

Diários 

Não trabalhado Atrasado (não iniciado) 

Criação de repositório de documentos 

do cadastro de servidores. 
Não trabalhado Atrasado (não iniciado) 

05. Melhorar o fluxo de 

procedimentos da Reitoria 
05.02. Licitação e início das atividades 

Supervisionar o trabalho da empresa 

contratada 
Não trabalhado Atrasado (iniciado) 

Melhorar o fluxo de procedimentos, 

evitando retrabalho 
Não trabalhado Atrasado (iniciado) 

Iniciar procedimento para 

certificação ISO 
Não trabalhado Atrasado (não iniciado) 

06. Melhoria dos meios de 

comunicação e 

compartilhamento de dados 

06.01. Melhorar a comunicação entre a 

reitoria, os câmpus e a comunidade externa 

Modernizar o portal 

IFSP(www.ifsp.edu.br) 
Atingido Em dia 

09. Tornar a área de TI 

competitiva  

Aprimorar e expandir a aplicação de 

metodologias de desenvolvimento de 

software 

Parcial.atingido -realizando Atrasado (iniciado) 



09.04. Melhorar condições do setor Implantar a sinalização visual Não trabalhado Atrasado (não iniciado) 

09.07. Fomentar a segurança da informação 

Implementar política de salvaguarda 

de dados com processos definidos e 

ferramentas eficientes 

Parcial.atingido -realizando Em dia 

Implementar monitoramento de 

ativos com processos definidos e 

ferramentas eficientes 

Parcial.atingido -realizando Em dia 

Elaborar processo de gestão e 

controle interno de sistema de 

gerenciamento de segurança da 

informação 

Parcial.atingido -realizando Em dia 

Constituir grupo de tratamento a 

incidente de segurança 
Parcial.atingido -realizando Atrasado (iniciado) 

09.08. Modernizar o parque tecnológico 

Criar um plano de atualização de 

sistemas 
Não trabalhado Atrasado (não iniciado) 

Criar um plano de atualização dos 

softwares de banco de dados e 

linguagens de programação 

Não trabalhado Atrasado (não iniciado) 

11. Proporcionar 

qualificação stricto sensu 

para os servidores do IFSP 

11.01. Convênios com universidades 

públicas 

Entrar em contato com universidades 

com reconhecido mérito na oferta de 

pós-graduação stricto sensu. 

Atingido Em dia 

Firmar convênios sem ônus para o 

IFSP. 
Atingido Em dia 

Firmar convênios para Mestrados 

Interinstitucionais e Doutorados 

Interinstitucionais. 

Parcial.atingido -realizando Atrasado (iniciado) 

11.02. Convênios com universidades 

privadas 

Entrar em contato com universidades 

com reconhecido mérito na oferta de 

pós-graduação stricto sensu. 

Parcial.atingido -realizando Atrasado (iniciado) 

Firmar convênios com ônus para o 

IFSP para qualificação de seus 

servidores. 

Não trabalhado Atrasado (não iniciado) 

13. Criar uma diretoria 

sistêmica para melhor apoio 

aos câmpus  

Criar condições para essa diretoria 

funcionar, tanto de pessoal quando de 

instalações. 

Parcial.atingido -realizando Atrasado (iniciado) 

Exames Médicos Periódicos Realizar exames médicos periódicos 
Contratar empresa através de 

licitação para realizaçãodos dos 
Atingido Em dia 



exames periódicos 

Implantação do AFD 

Normatizar maneira de realizar o arquivo 

físicos das pastas admissionais 

Criação de comissão para início dos 

trabalhos. Vídeos aulas com 

instruções para todos dos câmpus 

Parcial.atingido -realizando Em dia 

Dar condições da realização do scaneamento 

do legado físico 

Compra de scanner para todos os 

câmpus do IFSP 
Atingido Em dia 

Melhoria dos fluxos da 

Diretoria de Gestão de 

Pessoas 

Modernização do controle de ponto através 

do sistema SUAP 

Reunir as Normativas sobre de 

controle ponto 
Parcial.atingido -realizando Atrasado (iniciado) 

Modernização do controle de ponto através 

do sistema SUAP 

Criar comissão e emitir portaria para 

realização de trabalhos. Gerar minuta 

de normativa sobre controle de ponto 

e implementar no sistema SUAP 

Parcial.atingido -realizando Atrasado (iniciado) 

Descentralização de atividades para os 

Câmpus 

Criação de manuais e emissão de 

portaria de descentralização de 

atividades 

Parcial.atingido -realizando Atrasado (iniciado) 

EP. Gerenciamento do 

Escritório de Processos (EP) 

Designar servidores e estagiários 

Selecionar estrutura básica de pessoal 

para o EP, um gerente, um TAE, um 

administrativo 

Atingido Em dia 

Formalizar equipe para tratamento 

dos processos nos câmpus 
Atingido Em dia 

Implantar fisicamente o EP 

Ter um local físico montado e 

operante com equipamentos, 

software, mobiliário, materiais de 

escritório e espaço para reunião 

Atingido Em dia 

EP.Comunicação 

Criar o site do EP 

Definição e disponibilização de 

endereço, espaço, estrutura 
Parcial.atingido -realizando Atrasado (iniciado) 

Publicação de informações 

institucionais, notícias 
Não trabalhado Atrasado (não iniciado) 

Disponibilização de modelagens 

realizadas   

Realização de Workshops Realizar 2 workshops no ano Parcial.atingido -realizando Atrasado (iniciado) 

Realização de Palestras de dissminação de 

cultura de modelagem 
Visitar ao menos 3 câmpus no ano Parcial.atingido -encerrado Atrasado (iniciado) 

EP.Capacitação 

Capacitar servidores EP Capacitar todos os servidores do EP Parcial.atingido -realizando Em dia 

Montar cursos de capacitação em processos 

Montagem de Curso EAD básico de 

processos- Cultura de Processos no 

IFSP 

Parcial.atingido -realizando Atrasado (iniciado) 



Montar materiais institucionais do EP e para 

apoio à capacitação 

Montagem de guia de processos do 

EP 
Parcial.atingido -realizando Atrasado (iniciado) 

EP.Modelagem de 

Processos 

Realizar diagnóstico áreas pelos seus líderes 

de processos: Modelo de negócios, 

Aderência IFES, Processos críticos, 

processos simples. 

Realizar diagnóstico em todas as pró-

reitorias 
Parcial.atingido -realizando Atrasado (iniciado) 

Modelar Processos nas Pró-Reitorias e 

Comissões 

Realizar e/ou apoiar a modelagem de 

pelo menos 2 processos em cada Pró-

Reitoria, cerca de 15 processos 

Parcial.atingido -realizando Em dia 

Modelar processos nos câmpus 

Realizar e/ou apoiar a modelagem de 

pelo menos 2 processos gerais para os 

câmpus 

Não trabalhado Atrasado (iniciado) 

Fonte: PRD, PDI 

 

Quadro 4.1.1.3 – Pró-reitoria de Administração 

REITORIA - PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO 

Objetivo Objetivo Específico Meta Status em 2016 Situação atual -final 2016 

1. Aperfeiçoar o modelo de 

gestão administrativa do 

IFSP, visando à eficiência, 

eficácia e humanização das 

relações no trabalho 

1. Compartilhar e difundir práticas bem 

sucedidas na gestão administrativa 

Criar e manter um banco de projetos. Parcial.atingido -realizando Atrasado (iniciado) 

Criar a manter um banco de boas 

práticas administrativas. 
Parcial.atingido -realizando Em dia 

Promover Encontros Periódicos de 

Contabilistas do IFSP. 
Atingido Em dia 

Criar o Fórum de Administração do 

IFSP. 
Parcial.atingido -realizando Atrasado (iniciado) 

Ampliar a participação da PRA nas 

Reuniões e Comissões do 

FORPLAN. 

Parcial.atingido -realizando Em dia 

Realizar visitas técnicas a outras 

instituições 
Parcial.atingido -realizando Em dia 

2. Estimular a cultura de novos valores na 

Gestão Administrativa, em consonância com a 

política geral da Reitoria. 

Promover uma maior integração 

interna dos setores da PRA. 
Parcial.atingido -realizando Em dia 

Estabelecer um ambiente propício à 

confiança e ao respeito mútuo. 
Parcial.atingido -realizando Em dia 

Promover uma política interna de 

superação das expectativas dos 

usuários da PRA. 

Parcial.atingido -realizando Em dia 



Reconhecer, desenvolver e valorizar 

a potencialidade e o bom 

desempenho dos servidores. 

Parcial.atingido -realizando Em dia 

Estimular a valorização das relações 

humanas, além das mudanças 

técnicas e de ferramentais. 

Parcial.atingido -realizando Em dia 

Promover a motivação e o 

comprometimento com os resultados. 
Parcial.atingido -realizando Em dia 

3. Integrar planejamento, orçamento e 

execução. 

Integrar as ações e metas previstas na 

proposta orçamentária anual com as 

políticas e diretrizes constantes nos 

Planos de Ação Institucionais, PDI, 

PPP e PDTI. 

Atingido Em dia 

Vincular as ações administrativas ao 

planejamento estratégico da 

Instituição. 

Parcial.atingido -realizando Em dia 

4. Promover mecanismos que assegurem uma 

gestão administrativa mais articulada, 

participativa, transparente e focada no 

cumprimento da missão principal do IFSP. 

Subsidiar a administração superior do 

IFSP nos processos de tomada de 

decisão. 

Parcial.atingido -realizando Em dia 

Promover a articulação com o órgão 

central de planejamento e orçamento 

do MEC, por meio da SPO/MEC. 

Atingido Em dia 

Ampliar a captação de recursos extra 

orçamentários, visando ao 

crescimento sustentado do IFSP. 

Parcial.atingido -realizando Em dia 

Racionalizar a distribuição de 

recursos priorizando as atividades-

fim do IFSP. 

Atingido Em dia 

Ampliar as práticas de participação e 

transparência sobre a alocação de 

recursos orçamentários. 

Atingido Em dia 

Consolidar a matriz de distribuição 

orçamentária do IFSP. 
Parcial.atingido -realizando Em dia 

Aprimorar e atualizar os marcos 

regulatórios da Administração. 
Parcial.atingido -realizando Atrasado (iniciado) 

Criar e ampliar canais permanentes 

de comunicação com os câmpus e 
Atingido Em dia 



demais usuários. 

Publicar o orçamento no site do IFSP. Atingido Em dia 

5. Aprimorar e padronizar os sistemas, os 

métodos e a organização das ações 

administrativas, tendo como objetivo a 

eficiência, a eficácia e a sinergia. 

Diagnosticar as necessidades e os 

pontos críticos. 
Parcial.atingido -realizando Em dia 

Elaborar projeto básico e licitar. Atingido Em dia 

Contratar consultoria especializada 

em OSM. 
Não trabalhado Atrasado (não iniciado) 

Implantar, em conjunto com a PRD Parcial.atingido -realizando Em dia 

6. Fortalecer o controle interno visando à 

prevenção de eventuais desconformidades e 

vulnerabilidades da gestão administrativa 

Manter e aprimorar a Conformidade 

de Gestão. 
Atingido Em dia 

Obter, por meio da UADIN, ações 

mais focadas em prevenção, 

evitando-se assim ações corretivas 

posteriores à concretização dos atos 

administrativos. 

Parcial.atingido -realizando Em dia 

Participar dos eventos orientativos 

promovidos pelos órgãos de auditoria 

externa. 

Parcial.atingido -realizando Em dia 

Manter a assessoria jurídica oriunda 

da PJU/PRF. 
Atingido Em dia 

2. Avançar na implantação 

e aperfeiçoamento do 

Modelo Descentralizado 

de gestão administrativa 

multicâmpus 

1. Capacitar os servidores da área 

administrativa dos câmpus nos Procedimentos 

Operacionais da Execução Orçamentária e 

Financeira no ambiente EAD 

Elaborar , com o apoio dos setores de 

comunicação do IFSP, vídeos 

orientativos sobre rotinas 

operacionais de execução 

orçamentária e financeira. 

Atingido Em dia 

Disponibilizar os procedimentos 

operacionais executados na 

Coordenadoria de Execução 

Orçamentária e Financeira, no 

ambiente EAD – Manual Virtual. 

Atingido Em dia 

Divulgar na área administrativa dos 

câmpus. 
Atingido Atrasado (iniciado) 

Cadastrar os usuários. Atingido Atrasado (iniciado) 

Reduzir o número de ligações para 

esclarecimentos de dúvidas. 
Atingido Em dia 

2. Ampliar a descentralização dos serviços 

operacionais administrativos aos  câmpus, 

Ampliar a autonomia administrativa 

dos diretores-gerais por meio de 
Atingido Em dia 



relacionados a Contratos, Licitações, 

Compras; e iniciar descentralização 

orçamentária e gestão de SRP. 

publicação de nova portaria, 

conforme decreto de governança, 

tendo como objetivo a 

descentralização total, após parecer 

jurídico da PRF3. 

Realizar estudos de procedimentos e 

perfil necessário para 

descentralização de SRP. 

Atingido Em dia 

Planejar, organizar e capacitar os 

servidores dos câmpus envolvidos 

com as rotinas descentralizadas 

Parcial.atingido -realizando Atrasado (iniciado) 

3. Fornecer suporte e supervisionar as 

atividades administrativas doa câmpus do 

IFSP. 

Realizar visitas técnicas periódicas 

aos  câmpus para orientação e 

verificação de procedimentos. 

Atingido Em dia 

Analisar as documentações da área de 

Finanças. 
Atingido Em dia 

Verificar os procedimentos adotados 

na execução orçamentária, financeira, 

contábil e de conformidade de gestão. 

Atingido Em dia 

Verificar os procedimentos adotados 

na área de almoxarifado e patrimônio. 
Parcial.atingido -realizando Atrasado (iniciado) 

4. Informatizar, por meio da PRD, todos os 

processos administrativos, tendo como 

objetivo a eficiência e integração da gestão 

administrativa em todo o IFSP. 

Otimizar os fluxos e processos Parcial.atingido -realizando Atrasado (iniciado) 

Desenvolver e/ou adquirir sistemas 

integrados de administração. 
Parcial.atingido -realizando Atrasado (iniciado) 

Implantar/Migrar os sistemas. Parcial.atingido -realizando Atrasado (iniciado) 

Fornecer suporte e manutenção Parcial.atingido -realizando Atrasado (iniciado) 

3. Reestruturar a PRA, 

tendo como objetivo 

viabilizar o atendimento as 

crescentes demandas 

administrativas 

1. Garantir o suporte administrativo ao 

IFSP/Reitoria, nas áreas de Elaboração de 

Projetos Básicos, Fiscalização de Contratos, 

Manutenção da Infraestrutura Física, Gestão 

da Frota de Veículos, Gestão de Suprimentos 

de Fundos, Gestão de Diárias e Passagens e 

Gestão do Patrimônio, Almoxarifado e 

Serviços Gerais. 

Alterar o Regimento Interno. Parcial.atingido -realizando Atrasado (iniciado) 

Criar a estrutura. Parcial.atingido -realizando Atrasado (iniciado) 

3. Subsidiar a Pró-Reitoria de Administração 

em sua crescente demanda de atribuições. 

Propor a criação de um setor adjunto 

à PRA para auxiliar nos trabalhos 

rotineiros. 

Atingido Em dia 



Definir competências/atribuições e 

alterar o Regimento Interno. 
Parcial.atingido -realizando Em dia 

Criar o cargo. Atingido Em dia 

Designar responsável. Atingido Em dia 

4. Remodelar e aperfeiçoar o planejamento e 

execução de SRPs, tendo como objetivo 

melhor atender às demandas dos câmpus. 

Propor a criação da coordenadoria de 

SRP, para planejamento de aquisição 

e contratações comuns aos câmpus, 

gestão, execução de licitação, 

publicação de Atas e monitoramento 

e avaliação. Selecionar, coordenar e 

treinar gestores de atas do IFSP. 

Atingido Em dia 

6. Aprimorar os processos de especificação e 

padronização de materiais, visando à 

otimização das compras e dos controles 

patrimoniais e de almoxarifado. Adequar a 

carga de trabalho e viabilizar as atividades na 

área de Processos Administrativos. 

Padronizar, cadastrar, classificar 

contabilmente, especificar e atualizar 

preços de todos os materiais de 

consumo e permanentes utilizados 

pelo IFSP. 

Atingido Em dia 

4. Aprimorar e agilizar as 

ações da Diretoria de 

Administração 

1. Desenvolver e aprimorar os trabalhos 

administrativos da DAD. 

Capacitar e treinar todos os 

servidores administrativos nas rotinas 

e conhecimentos necessários ao 

desenvolvimento de seus trabalhos 

Atingido Atrasado (iniciado) 

Capacitar e treinar as chefias em 

cursos de liderança, gestão de pessoas 

e motivação. 

Atingido Em dia 

Participar anualmente do evento 

promovido pela ESAF – Semana 

Orçamentária. 

Atingido Em dia 

Elaborar planos de ação operacionais 

da DAD, com abrangência de 12 

meses. 

Parcial.atingido -realizando Atrasado (iniciado) 

Padronizar procedimentos, elaborar 

manuais e notas orientadoras para 

execução das rotinas administrativas 

e orçamentárias. 

Atingido Atrasado (iniciado) 

2. Adequar recursos tecnológicos, estrutura 

organizacional e atribuições da DAD para 

atender à crescente demanda de processos e 

solicitações (internas e externas). 

Implantar, por meio da PRD, um 

sistema informatizado, para coleta de 

informações, compilação, emissão de 

relatórios gerenciais, integrando 

Parcial.atingido -realizando Atrasado (iniciado) 



SIAFI e SIASG, contendo módulos 

de controle de processos, 

planejamento e controle 

orçamentário, planejamento e 

controle de Termos de cooperação, 

planejamento e controle de SCDP, 

planejamento e controle de aquisições 

por modalidade de licitação, gestão 

de SRP, gestão de contratos, 

almoxarifado e patrimônio. 

Adequar as atribuições da CPPA, o 

controle de processos, o 

planejamento e o monitoramento de 

aquisições e contratações não comuns 

orçamentárias, padronizar processos e 

divulgar informações. 

Parcial.atingido -realizando Atrasado (iniciado) 

Adequar as atribuições da CCN e da 

CPO. 
Atingido Em dia 

5. Agilizar as atividades 

das áreas Contábil e 

Financeira 

1. Agilizar os encaminhamentos dos processos 

homologados aos câmpus. 

Otimizar os fluxos e procedimentos 

relativos aos processos licitatórios. 
Atingido Em dia 

Treinar os servidores responsáveis 

pela execução das atividades 

financeiras e contábeis. 

Parcial.atingido -realizando Em dia 

6. Familiarizar os gestores 

do IFSP com o uso de 

sistemas governamentais 

informatizados 

1. Capacitar os servidores do IFSP para a 

utilização do SIAFI Gerencial. 

Treinar Diretores-Gerais, Gerentes, 

Coordenadores, Contabilistas e 

demais interessados. 

Parcial.atingido -realizando Em dia 

7. Informatizar e integrar o 

controle do Patrimônio 

1. Implantar, por intermédio da PRD, um 

sistema que possibilite a descentralização dos 

serviços do patrimônio. 

Proporcionar condições a cada 

câmpus para a realização autônoma 

das atividades de incorporação, 

controle e alienação de forma 

independente. 

Atingido Em dia 

Implantar software aplicativo de 

comunicação e integração com o 

software de controle patrimonial 

atualmente existente. 

Não trabalhado Atrasado (não iniciado) 

Aplicar tecnologia RFID com sistema 

de captação de dados. 
Não trabalhado Atrasado (não iniciado) 

2. Adquirir impressoras térmicas e Facilitar o cumprimento da legislação Parcial.atingido -realizando Atrasado (iniciado) 



Fonte: PRA, PDI 
 
Quadro 4.1.1.4 – Pró-reitoria de Ensino 

REITORIA - PRÓ-REITORIA DE ENSINO 

Objetivo Objetivo Específico Meta Status em 2016 Situação atual -final 2016 

1- Atuar de forma que 

cada câmpus, baseado na 

lei de criação dos 

Institutos Federais, Lei nº 

11.892, de 29 de dezembro 

de 2008, artigos 7º e 8º, 

garanta o mínimo de 50% 

(cinquenta por cento) de 

suas vagas para atender 

aos objetivos definidos no 

inciso I, do caput do art. 7º 

dessa lei (ministrar 

Regular a oferta de cursos 

Adequar a oferta de cursos em todos 

os câmpus, em atendimento ao PDI e 

orientações do Conselho Superior. 

Parcial.atingido -realizando Em dia 

Estabelecer – em conjunto com os 

câmpus a serem instalados, 

considerando o arranjo 

socioeconômico local e regional, 

recursos humanos e a verticalização 

do ensino desde a educação básica até 

a pós-graduação – a abertura de 

cursos em, no máximo, dois eixos 

tecnológicos e área(s) de 

Parcial.atingido -realizando Em dia 

suprimentos para impressão de etiquetas 

patrimoniais. 

no que diz respeito à saída de bens do 

almoxarifado com etiqueta de 

identificação patrimonial. 

Proporcionar maior agilidade na 

incorporação. 
Não trabalhado Atrasado (não iniciado) 

Otimizar a execução dos tombos 

patrimoniais. 
Não trabalhado Atrasado (não iniciado) 

8. Informatizar e integrar a 

administração de materiais 

no IFSP 

1. Disponibilizar um Sistema Integrado entre 

os setores de Aquisição, Almoxarifado, e 

Patrimônio 

Permitir que os setores ligados à 

administração de materiais tenham 

acesso a todas as informações 

referentes ao material do início ao 

fim da vida útil. 

Parcial.atingido -realizando Em dia 

Evitar retrabalhos na inserção de 

dados em módulos separados. 
Parcial.atingido -realizando Em dia 

Garantir maior confiabilidade e 

segurança ao processo. 
Parcial.atingido -realizando Em dia 

Permitir a compilação dos processos 

de compras pelo cadastro de 

materiais, viabilizando o 

cadastramento de novos materiais por 

meio do sistema. 

Parcial.atingido -realizando Em dia 



educação profissional 

técnica de nível médio, 

prioritariamente na forma 

de cursos integrados, para 

os concluintes do Ensino 

Fundamental e para o 

público da educação de 

jovens e adultos), e o 

mínimo de 20% (vinte por 

cento) de suas vagas para 

atender ao previsto na 

alínea b, do inciso VI, do 

caput do citado art. 7º 

(cursos de licenciatura, 

bem como programas 

especiais de formação 

pedagógica, com vistas à 

formação de professores 

para a educação básica, 

sobretudo nas áreas de 

ciências e matemática, e 

para a educação 

profissional). 

Licenciatura. 

Zelar pela qualidade de cursos da Educação 

Profissional Técnica de nível Médio e 

Educação Superior 

Criar procedimentos de entrega de 

PPCs com tabela de impacto da 

abertura do novo curso nas margens 

legais. 

Atingido Em dia 

Orientar estudos das necessidades 

socioeconômicas locais, regionais e 

nacionais. 

Parcial.atingido -realizando Atrasado (iniciado) 

Propor grupos de trabalho para 

elaborar matriz curricular com um 

mínimo de componentes curriculares 

dos cursos semelhantes em diferentes 

câmpus, formando um núcleo comum 

de disciplinas. 

Parcial.atingido -realizando Atrasado (iniciado) 

Orientar a elaboração de PPCs, 

respeitando o núcleo comum de 

disciplinas e as orientações da 

PRE/Conselho Superior. 

Atingido Em dia 

Orientar um planejamento de 

implantação, verificando os requisitos 

necessários, como infraestrutura e 

recursos humanos. 

Atingido Em dia 

Criar rotina para estabelecer o Núcleo 

Docente Estruturante (NDE) para 

desenvolver o PPC na Educação 

Profissional Técnica de Nível Médio. 

Atingido Em dia 

Promover e consolidar a oferta de cursos 

Proeja e Proeja-FIC nas proporções 

estabelecidas no DECRETO Nº 5.840, DE 13 

DE JULHO DE 2006, que institui, no âmbito 

federal, o Programa Nacional de Integração da 

Educação Profissional com a Educação Básica 

na Modalidade de Educação de Jovens e 

Adultos (Proeja) em todos os câmpus 

Promover a formação continuada do 

corpo docente e a sensibilização para 

a prática pedagógica nessa 

modalidade de ensino. 

Parcial.atingido -realizando Atrasado (iniciado) 

2- Priorizar, em relação ao 

Ensino Médio Técnico, a 

oferta de cursos Integrados 

Próprios em todos os 

câmpus. 

Consolidar o Ensino Médio Técnico Integrado 

como prioridade no IFSP 

Orientar levantamento estatístico da 

situação e projeções das necessidades 

dos câmpus. 

Atingido Em dia 

Orientar planejamento de 

implantação, verificando os requisitos 
Parcial.atingido -realizando Em dia 



necessários, como infraestrutura, 

recursos humanos e materiais. 

Acompanhar a implementação e o 

desenvolvimento dos cursos 

integrados nos câmpus 

Parcial.atingido -realizando Em dia 

3- Promover itinerários 

formativos verticalizados 

aos alunos egressos do 

Proeja e do Ensino Médio 

Técnico 

Integrado/concomitante ou 

subsequente por eixo 

tecnológico. 

Incentivar a criação de cursos de graduação 

nas áreas de cursos já implementados 

Orientar o planejamento dos câmpus 

em relação à verticalização da oferta 

de cursos. 

Atingido Em dia 

4- Refletir e discutir sobre 

a concepção e estruturação 

dos Cursos de Licenciatura 

no IFSP. 

Desenvolver uma formação de Educadores 

alinhada com as pesquisas acadêmicas mais 

recentes dessa área 

Investigar e aprofundar as discussões 

sobre a formação docente, baseando-

se nas pesquisas científicas mais 

recentes sobre o tema. 

Parcial.atingido -realizando Atrasado (iniciado) 

Articular, nos cursos de Licenciatura, a 

formação específica e a formação pedagógica, 

garantindo também a indissociabilidade entre 

a teoria e a prática de ensino 

Elaborar currículos a partir das 

discussões sobre a identidade dos 

cursos de Licenciatura no IFSP. 

Parcial.atingido -realizando Atrasado (iniciado) 

Propor grupos de trabalho para 

elaborar matriz curricular com um 

núcleo comum mínimo dos 

componentes curriculares dos cursos 

equivalentes em diferentes câmpus. 

Parcial.atingido -realizando Atrasado (iniciado) 

5- Promover Programas 

Especiais de Formação 

Pedagógica, que buscam 

disponibilizar ao 

profissional, bacharel e 

tecnólogo, formação 

didático-pedagógica para o 

ensino profissional e 

tecnológico. 

Propiciar a formação pedagógica para 

docência no Ensino Médio profissional e 

tecnológico 

Orientar a elaboração dos PPCs de 

formação pedagógica de docentes 

para as disciplinas do currículo da 

educação profissional em nível 

médio. 

Não trabalhado Atrasado (não iniciado) 

Implantar cursos de formação 

pedagógica para docentes quanto ao 

currículo da educação profissional de 

nível médio. 

Não trabalhado Atrasado (não iniciado) 

6- Implementar, incentivar 

e fortalecer a atuação do 

Serviço Sociopedagógico. 

Implantar o Serviço Sociopedagógico em 

todos os câmpus, com procedimentos comuns 

Implementar e disponibilizar um 

cadastro e um relatório bimestral, 

elaborado pela Coordenadoria de 

Registros Acadêmicos (CRE), 

contendo resultados parciais de 

Parcial.atingido -realizando Em dia 



desempenho e frequência discente, 

por meio de tabelas e gráficos, para 

apoiarem aos pareceres técnicos do 

núcleo sociopedagógico, que 

fornecerá o suporte técnico, por esse 

meio, aos Conselhos de Classe 

Deliberativo e Pedagógico. 

Criar rotina para a averiguação da 

frequência diária dos alunos, em 

parceria com a Diretoria de 

Tecnologia da Informação. 

Parcial.atingido -realizando Em dia 

Desenvolver ações de apoio 

sociopedagógico aos discentes. 
Parcial.atingido -realizando Em dia 

7 Garantir o acesso, a 

permanência e o êxito de 

alunos dos diferentes 

níveis e modalidades de 

ensino. 

Garantir apoio pedagógico aos discentes nas 

questões de aprendizagem 

Criar condições de acesso a 

conteúdos necessários aos pré-

requisitos do curso. 

Parcial.atingido -realizando Atrasado (iniciado) 

Sistematizar procedimentos de 

acompanhamento do estudante. 
Parcial.atingido -realizando Em dia 

Promover a efetivação das horas de 

trabalho docente, destinadas ao 

acompanhamento de estudantes em 

seus estudos e plantão de dúvidas. 

Parcial.atingido -realizando Em dia 

Promover ações de suporte aos cursos 

presenciais, disponibilizando a 

plataforma para uso em ações de 

contenção da evasão e retenção. 

Não trabalhado Atrasado (não iniciado) 

Propiciar e implementar o 

acompanhamento de estudos por 

meio de tutoria em EaD. 

Não trabalhado Atrasado (não iniciado) 

Implantar ações de atendimento e 

acompanhamento dos estudantes, com vista a 

democratizar condições de permanência e 

minimizar efeitos das desigualdades sociais, 

contribuindo para a inclusão social e a redução 

das taxas de evasão 

Garantir atendimento para o 

suprimento das necessidades de 

alimentação, transporte, moradia, 

saúde e creche. 

Parcial.atingido -realizando Em dia 

Promover ações relacionadas a 

cultura, esporte, apoio didático-

pedagógico e suporte aos estudantes 

com necessidades especiais e 

educacionais específicas. 

Parcial.atingido -realizando Em dia 



Divulgar as ações dos NAPNEs 

Realizar oficinas periódicas para 

capacitação e qualificação da 

comunidade escolar. 

Atingido Em dia 

Promover a inclusão do estudante com 

deficiências 

Atender à legislação de recursos 

humanos para a educação especial. 
Parcial.atingido -realizando Em dia 

Viabilizar a aquisição de 

equipamentos e materiais para a 

educação específica. 

Parcial.atingido -realizando Atrasado (iniciado) 

Viabilizar a garantia da acessibilidade 

arquitetônica e pedagógica na 

instituição. 

Parcial.atingido -realizando Atrasado (iniciado) 

Desenvolver projetos que visem à 

implementação de ações inclusivas 

Implantar ações inclusivas que 

promovam a inclusão de estudantes 

quanto a questões étnico-raciais, 

sexuais e religiosas, entre outras. 

Parcial.atingido -realizando Em dia 

Desenvolver programas e políticas de 

capacitação de servidor na ação inclusiva 

Desenvolver, implantar e coordenar 

programas e políticas de capacitação 

de servidor do IFSP para atendimento 

às pessoas com necessidades 

educacionais especiais e outras ações 

inclusivas. 

Parcial.atingido -realizando Em dia 

8- Elaborar ações de 

Supervisão Pedagógica no 

IFSP. 

Estruturar e implantar o serviço de supervisão 

pedagógica 

Estabelecer procedimentos para ações 

de supervisão de documentos 

pedagógicos. 

Parcial.atingido -realizando Atrasado (iniciado) 

Propor e acompanhar ações para 

apoio pedagógico de estudantes. 
Parcial.atingido -realizando Atrasado (iniciado) 

Acompanhar as demandas da 

formação docente. 
Parcial.atingido -realizando Atrasado (iniciado) 

Promover a elaboração do Projeto Político-

Pedagógico (PPP) dos câmpus 

Organizar fóruns e workshops para 

estruturação e elaboração do PPP 
Atingido Em dia 

Estabelecer estrutura de PPP para ser 

desenvolvido por todos os câmpus. 
Atingido Em dia 

Divulgar o PPP de cada câmpus. Atingido Em dia 

Assessorar os câmpus na avaliação dos cursos 

técnicos e superiores pelo MEC/Setec 

Orientar sobre a organização de 

documentos para avaliação dos 

cursos técnicos e superiores 

Atingido Em dia 

9- Promover a formação Fortalecer e ampliar a autonomia do professor Promover espaço para a apresentação Parcial.atingido -realizando Em dia 



docente baseada em uma 

práxis reflexiva, 

propiciando a atuação 

contextualizada com 

práticas pedagógicas 

inovadoras e o 

aprimoramento contínuo 

da qualidade das 

atividades acadêmicas. 

na elaboração das aulas e na busca das 

melhores práticas didático-pedagógicas 

e discussão das melhores práticas de 

ensino. 

Aprimorar a formação continuada dos 

professores a fim de contribuir para o processo 

de ensinoaprendizagem 

Instrumentalizar o professor para 

utilização de práticas de ensino que 

permitam: autoaprendizagem, 

resolução de problemas, uso de 

diferentes tecnologias, conhecimento 

da realidade social, problematização 

da realidade e desenvolvimento de 

projetos, entre outras possibilidades. 

Parcial.atingido -realizando Atrasado (iniciado) 

Ofertar cursos de formação 

continuada aos professores para 

transposição de conhecimentos 

didáticos e utilização do Ambiente 

Virtual de Aprendizagem (AVA). 

Parcial.atingido -realizando Atrasado (iniciado) 

Elaborar encontros divididos em 

educação básica, licenciaturas, 

bacharelados e tecnologias para 

compreender as necessidades dos 

docentes e cursos. 

Parcial.atingido -realizando Em dia 

Subsidiar o processo de tomada de decisão dos 

docentes 

Promover oficinas, focando a prática 

pedagógica para ampliar a autonomia 

do professor e diversificar sua 

atuação, conforme a necessidade do 

estudante e do objeto de 

conhecimento. 

Parcial.atingido -realizando Em dia 

10-Fomentar a oferta de 

cursos técnicos, 

tecnológicos, 

bacharelados, licenciaturas 

e de pós-graduação lato e 

111 stricto sensu na 

modalidade da Educação a 

Distância (EAD). 

Oferecer cursos técnicos e superiores 

Institucionalizar os cursos técnicos já 

existentes em EAD, utilizando 

profissionais e recursos do IFSP. 

Parcial.atingido -realizando Em dia 

Aumentar a oferta de cursos técnicos 

em EAD 
Parcial.atingido -realizando Em dia 

Ofertar cursos de pós-graduação lato 

sensu e stricto sensu (pesquisa) em 

parceria com a pró-reitoria de 

pesquisa. 

Parcial.atingido -realizando Atrasado (iniciado) 

Disponibilizar aos alunos de EAD 

laboratórios, biblioteca, serviço 

sociopedagógico e demais serviços 

pertinentes aos discentes. 

Parcial.atingido -realizando Em dia 



Ofertar cursos de capacitação aos 

servidores para transposição de 

conhecimentos didáticos e utilização 

do AVA. 

Parcial.atingido -realizando Em dia 

Disponibilizar a estrutura e promover 

capacitação de servidores nos 

diversos setores pedagógicos e 

administrativos do IFSP para a 

utilização do AVA. 

Parcial.atingido -realizando Em dia 

Ter um administrador para o moodle 

em cada câmpus. 
Parcial.atingido -realizando Atrasado (iniciado) 

Ofertar cursos em UEP’s, sendo elas 

um polo de apoio presencial. 
Não trabalhado Atrasado (não iniciado) 

Criar normatização para professores, 

polos e câmpus/núcleos. 
Parcial.atingido -realizando Em dia 

Elaborar material de orientação para 

a acessibilidade, com o objetivo de 

divulgá-la a toda a comunidade 

acadêmica. 

Parcial.atingido -realizando Atrasado (iniciado) 

Estar presente em todos os câmpus do 

IFSP, como núcleo ou coordenação 

que responda pelas ações de EAD no 

câmpus. 

Parcial.atingido -realizando Atrasado (iniciado) 

11- Incentivar a pesquisa 

em EAD e recursos 

tecnológicos no IFSP por 

meio de Iniciação 

Científica, Eventos e 

Produção Científica e 

Núcleos de Inovação 

Tecnológica, em parceria 

com a Pró-Reitoria de 

Pesquisa e Inovação. 

Criar equipes de pesquisa e desenvolvimento 

de recursos em EAD. 

Elaborar projetos institucionais que 

promovam a pesquisa nessa área. 
Parcial.atingido -realizando Em dia 

12- Incentivar a criação de 

repositório de objetos de 

aprendizagem para EAD 

no IFSP, utilizando novas 

tecnologias interativas e 

Criar núcleo de desenvolvimento de material 

didático. 

Propiciar a produção de videoaulas e 

disponibilizá-las no sistema de 

aprendizagem AVA. 

Parcial.atingido -realizando Em dia 

Propiciar e disponibilizar a 

plataforma moodle para abrigar 
Parcial.atingido -realizando Em dia 



tecnologias de 

aprendizagem móvel. 

material didático em hipertexto, 

simuladores, jogos pedagógicos e 

todo material didático de apoio do 

professor. 

Capacitar o docente para a elaboração 

de material didático. 
Parcial.atingido -realizando Atrasado (iniciado) 

Incentivar a produção autoral das 

aulas pelo professor como forma de 

potencializar a sua prática docente. 

Parcial.atingido -realizando Em dia 

Propiciar a publicação das aulas no 

site nas bases do Creative Commons. 
Parcial.atingido -realizando Em dia 

Propiciar meios para que os docentes 

participem dos projetos de trabalho 

em EaD na construção de materiais 

didático-pedagógicos e tutoria on-

line. 

Parcial.atingido -realizando Em dia 

13- Desenvolver política 

de gestão acadêmica 

Aprimorar os procedimentos de 

gerenciamento da informação e guarda de 

documentos acadêmicos. 

Estabelecer critérios de 

operacionalização de programas de 

apoio ligados à administração 

acadêmica. 

Parcial.atingido -realizando Em dia 

Planejar e melhorar a sistemática das 

matrículas no IFSP. 
Parcial.atingido -realizando Em dia 

Planejar e melhorar a sistemática dos 

serviços de Registro de Diplomas. 
Atingido Em dia 

Aprimorar a sistemática dos serviços 

de cadastro de cursos para 

atendimento a todos os câmpus do 

IFSP. 

Parcial.atingido -realizando Em dia 

Planejar a sistemática de trabalho e a 

organização das Coordenadorias de 

Registros Escolares dos câmpus do 

IFSP para atendimento amplo às 

necessidades acadêmicas. 

Parcial.atingido -realizando Em dia 

Implementar o diário de classe 

eletrônico em todos os cursos e 

câmpus do IFSP. 

Parcial.atingido -realizando Em dia 

Implantar o histórico escolar on-line. Atingido Em dia 

Acompanhar, junto com a Diretoria Parcial.atingido -realizando Atrasado (iniciado) 



de 

Sistema de Informatização, a criação 

e 

ampliação dos recursos do portal do 

estudante. 

Implantar a solicitação on-line e a 

certificação do Ensino Médio com 

base nas notas do ENEM. 

Atingido Em dia 

Melhorar o sistema de padronização 

de procedimentos, de acordo com as 

normas acadêmicas para atendimento 

aos câmpus do IFSP. 

Parcial.atingido -realizando Em dia 

Promover ação de formação 

continuada para os servidores das 

Coordenadorias de Registros 

Escolares, visando à otimização dos 

recursos. 

Parcial.atingido -realizando Em dia 

Pesquisar novas práticas que 

dinamizem a gestão acadêmica. 
Parcial.atingido -realizando Em dia 

Propor soluções customizadas para os 

câmpus. 
Parcial.atingido -realizando Em dia 

Elaborar o projeto de digitalização e 

certificação dos documentos 

acadêmicos. 

Atingido Em dia 

Acompanhar, sistematicamente, o 

desenvolvimento do projeto de 

digitalização e certificação dos 

documentos acadêmicos. 

Parcial.atingido -realizando Em dia 

Desenvolver conjuntamente com a 

Diretoria de Tecnologia da 

Informação um sistema acadêmico 

que atenda às necessidades da EAD. 

Parcial.atingido -realizando Em dia 

14- Desenvolver políticas 

de gestão para as 

Bibliotecas do IFSP. 

Identificar as necessidades para a criação do 

Sistema de Bibliotecas. 

Elaborar o projeto de criação do 

Sistema de Bibliotecas. 
Atingido Em dia 

Implantar gradualmente o Sistema de 

Bibliotecas do IFSP. 
Atingido Em dia 

Atualizar o acervo bibliográfico, em 

conformidade com os Projetos 
Parcial.atingido -realizando Em dia 



Pedagógicos de Cursos. 

Elaborar o projeto de aquisição e 

atualização do acervo bibliográfico. 
Parcial.atingido -realizando Em dia 

Implementar um software de 

automação de bibliotecas para as 

unidades da rede. 

Atingido Em dia 

Acompanhar e gerenciar as demandas 

apresentadas pelas unidades 

relacionadas à implementação e ao 

funcionamento do software de 

automação de bibliotecas. 

Parcial.atingido -realizando Em dia 

Desenvolver programas de 

atualização profissional para o 

pessoal de bibliotecas (bibliotecários, 

auxiliares e assistentes). 

Parcial.atingido -realizando Em dia 

Sistematizar os instrumentos que 

regerão as ações do sistema de 

bibliotecas. 

Atingido Em dia 

15- Promover política 

institucional de 

divulgação, focada no 

ensino e na Instituição, 

com ações gerais e 

particularizadas por 

câmpus. 

Promover as ações de ensino do instituto na 

mídia. 

Desenvolver projeto básico para 

contratação de empresa para 

divulgação do IFSP. 

Atingido Em dia 

16- Desenvolver política 

de Processo Seletivo, tanto 

para cursos da educação 

básica, quanto da educação 

superior. 

Articulação da Coordenadoria de Processo 

Seletivo com outras diretorias e Pró-Reitorias 

que estejam a cargo de projetos e políticas de 

ingresso. 

Criar procedimentos e normas para 

otimizar o processo de ingresso. 
Atingido Em dia 

17. Planejar, organizar e 

executar os processos 

seletivos para discentes, 

pautados nos princípios de 

democratização do acesso, 

em conformidade com a 

legislação e as normas 

vigentes. 

Articulação da Diretoria de Políticas de 

Acesso  com outras diretorias e Pró-Reitorias 

que estejam a cargo de projetos e políticas de 

ingresso e permanência 

Criar “Comissão Permanente do 

Processo Seletivo” e coordenar os 

trabalhos realizados 

Atingido Em dia 

Desenvolver ferramentas 

institucionais para acompanhamento 

das ações implementadas, bem como, 

os resultados obtidos com a 

realização dos processos seletivos 

próprios 

Parcial.atingido -realizando Em dia 



Promover espaços para discussão e 

proposição de novos procedimentos 

em prol do aprimoramento dos 

processo. 

Parcial.atingido -realizando Em dia 

Zelar pelas Políticas de Democratização do 

Acesso ao Ensino 

Promover, de forma ampla e 

participativa, discussões acerca das 

políticas de ingresso de discentes no 

IFSP. 

Parcial.atingido -realizando Em dia 

Promover a igualdade de condições 

de acesso nos processos seletivos, 

garantindo a democratização, a partir 

do reconhecimento da necessidade de 

se fortalecer os mecanismos de 

correção das desigualdades sociais e 

a adoção de políticas de cotas sociais, 

visando com isso, oportunizar a 

emancipação cultural e intelectual 

dos sujeitos, por meio de sua 

formação integral. 

Parcial.atingido -realizando Em dia 

Promover a publicidade das 

informações quantitativas e 

qualitativas, referentes ao perfil 

socioeconômico e cultural dos 

discentes ingressantes, por meio da 

elaboração e publicação de gráficos e 

tabelas demonstrativas no portal 

eletrônico do processo seletivo. 

Parcial.atingido -realizando Em dia 

18. Refletir e discutir sobre 

a concepção e estruturação 

dos cursos bacharelados 

Analisar dados quantitativos e qualitativos dos 

cursos bacharelados 

Emitir relatório das análises para 

suporte das equipes de permanência e 

êxito 

Parcial.atingido -realizando Em dia 

Acompanhar as ações de avaliação externa 

dos cursos superiores de graduação 

Atingir, no mínimo, nota 4 nos cursos 

avaliados 
Parcial.atingido -realizando Em dia 

19 Promover políticas de 

gestão documental 

Estabelecer políticas de arquivo 
Aprovação de documento de 

regulamentação 
Atingido Em dia 

Formar equipe para avaliação de documentos 
Designação de servidorespara 

avaliação de documentos 
Atingido Em dia 

Aprovação do regimento Interno da Comissão 

Permanente de Avaliação de Documentos 

(COPAD) 

Elaboração da composição e 

regulamentação das atividadesda 

COPAD e subcomissões 

Parcial.atingido -realizando Em dia 



Capacitar os membros das subcomissões para  

lidar com a Gestão Documental 
Treinamento realizado por regiões Parcial.atingido -realizando Em dia 

Fonte: PRE, PDI 

 
Quadro 4.1.1.5 – Pró-reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação 

REITORIA - PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, INOVAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO 

Objetivo Objetivo Específico Meta Status em 2016 Situação atual -final 2016 

 

1.Consolidar e 

regulamentar as atividades 

de pós-graduação no IFSP 

1.1 Estabelecer normas, regulamentos e 

critérios para criação e avaliação de cursos, 

programas e planejamento da pós-graduação 

conforme PDI 

1.1.1 Estabelecer normas para a 

criação e avaliação de cursos e 

programas de pós-graduação e 

aprovação nos órgãos competentes 

Parcial.atingido -realizando Em dia 

1.1.2 Estabelecer critérios para a 

criação e avaliação de cursos e 

programas de pós-graduação e 

aprovação nos órgãos competentes 

Parcial.atingido -realizando Em dia 

1.1.3 Estabelecer procedimentos para 

a criação e avaliação de cursos e 

programas de pós-graduação e 

aprovação nos órgãos competentes 

Parcial.atingido -realizando Em dia 

1.2 Incentivar os programas de pós-graduação 

Stricto Sensu no IFSP 

1.2.1 Revisar o regulamento geral da 

pós-graduação stricto sensu 
Parcial.atingido -realizando Em dia 

1.2.2 Propiciar espaço para discussão 

sobre implantação de mestrados 

multicâmpus no IFSP 

Parcial.atingido -realizando Atrasado (iniciado) 

1.2.3 Definir ações do IFSP no 

contexto de programas de mestrado 

em rede com outras instituições. 

Parcial.atingido -realizando Em dia 

1.3 Incentivar os cursos de pósgraduação Lato 

Sensu no IFSP 

1.3.1 Revisar a organização didática 

com relação aos cursos de pós-

graduação lato sensu 

Parcial.atingido -realizando Atrasado (iniciado) 

1.3.2 Contribuir nas discussões para 

elaboração de um novo modelo de 

distribuição das atividades docentes 

de pós graduação lato sensu 

Não trabalhado Atrasado (não iniciado) 

2. Consolidar e 

regulamentar as ações de 

Inovação Tecnológica 

2.1 Estruturar o Núcleo de Inovação 

Tecnológica 

2.1.1 Criar espaço para discussão 

sobre a implantação de Núcleo de 

Inovação Tecnológicas Auxiliares 

Parcial.atingido -realizando Atrasado (iniciado) 



2.1.2 Contratação de empresa 

especializada na redação de patentes 
Parcial.atingido -realizando Em dia 

2.1.3 Capacitar servidores por meio 

de cursos sobre propriedade 

intelectual e empreendedorismo. 

Parcial.atingido -realizando Em dia 

2.1.4 Definir e implantar 

procedimentos de apoio jurídico ao 

NIT 

Parcial.atingido -realizando Em dia 

2.2 Estruturar o Programa Hotel de Projetos 
2.2.1 Assessorar os câmpus na 

implantação do programa 
Parcial.atingido -realizando Em dia 

2.3 Reestruturar os eventos de inovação 

tecnológica do IFSP 

2.3.1 Executar procedimentos para 

implantação da semana de inovação 
Parcial.atingido -realizando Em dia 

2.4 Criar polos de inovação no IFSP 

2.4.1 Apoiar no planejamento da 

criação dos polos de inovação 
Parcial.atingido -realizando Em dia 

2.4.2 Assessorar na elaboração de 

termos de parcerias entre o IFSP e 

outras instituições. 

Parcial.atingido -realizando Em dia 

2.4.3 Colaborar na elaboração de 

manual sobre acordos e parcerias 

para pesquisa, desenvolvimento e 

inovação. 

Parcial.atingido -realizando Em dia 

2.5 Sensibilização da comunidade 

interna sobre inovação e 

empreendedorismo 

2.5.1 Trabalhar em conjunto com as 

Pró-reitorias de Extensão e Ensino 

para inclusão dos temas inovação e 

empreendedorismo nos currículos e 

cursos oferecidos 

Parcial.atingido -realizando Em dia 

3. Consolidar e 

regulamentar as ações de 

pesquisa 

3.1 Restruturação da política das Bolsas de 

Iniciação Científica e Tecnológica 

Institucional – IFSP 

3.1.1 Sensibilizar os gestores para 

ampliação do número de bolsas 

Discente (Pesquisa) junto orçamento 

do IFSP 

Parcial.atingido -realizando Em dia 

3.2 Criar e promover a pesquisa no 

IFSP com recursos internos – PRP 

3.2.1 Implementação de Bolsa / 

Auxílio Pesquisador 
Atingido Em dia 

3.2.2 Disponibilizar recurso para 

aquisição de equipamento 

permanente voltado à pesquisa (Pró-

Equipamentos) 

Atingido Em dia 

3.2.3 Sensibilizar os gestores locais a Parcial.atingido -realizando Em dia 



concederem recursos do câmpus para 

aquisição de materiais de consumo 

como contrapartida 

3.2.4 Criar estratégias, junto aos 

gestores locais, para disponibilizarem 

infraestrutura física para o 

desenvolvimento da pesquisa. 

Parcial.atingido -realizando Atrasado (iniciado) 

3.3 Incentivar e promover a busca por 

recursos das agências de fomento 

3.3.1 Divulgar as possiblidades de 

fomento externo 
Parcial.atingido -realizando Em dia 

3.3.2 Contratação de sistema que 

auxilia na prospecção de fomentos 
Atingido Em dia 

3.3.3 Auxiliar os pesquisadores na 

formulação de pedidos de auxílio a 

órgão de fomento 

Atingido Em dia 

3.3.4 Incentivar e Auxiliar os câmpus 

a participarem dos editais específicos 

do CNPq para os Institutos Federais 

Atingido Em dia 

3.3.5 Elaborar projeto para participar 

do pró- equipamentos da CAPES 
Atingido Em dia 

3.4 Aumentar a produção, a divulgação 

científica e a integração com a comunidade 

3.4.1 Organizar evento de Iniciação 

Científica e Tecnológica do IFSP 
Atingido Em dia 

3.4.2 Criar auxílio para publicação 

em revistas científicas e técnicas 
Não trabalhado Atrasado (não iniciado) 

3.4.3 Aumentar o Qualis da revista 

Sinergia e indexar. 
Parcial.atingido -realizando Atrasado (iniciado) 

3.4.4 Trabalhar junto com a PRX na 

divulgação dos resultados da pesquisa 

junto às comunidades externa e 

interna 

Atingido Em dia 

3.5 Aumentar a quantidade de Grupo de 

pesquisa com produção 

3.5.1 Divulgar os grupos de pesquisa 

homologados do IFSP 
Atingido Em dia 

3.5.2 Divulgar a produção dos grupos 

de pesquisa 
Parcial.atingido -realizando Em dia 

3.5.3 Priorizar os grupos de pesquisa 

na obtenção de fomento interno 
Atingido Em dia 

4. Consolidar e 

regulamentar as ações da 

4.1 Ampliar as discussões sobre as ações de 

pesquisa, inovação, pós-graduação. 

4.1.1 Criar fóruns de discussão sobre 

ações de inovação tecnológica 
Atingido Em dia 



PRP 4.1.2 Criar fóruns de discussão sobre 

ações de pós-graduação 
Atingido Em dia 

4.1.3 Promover palestras e atividades 

que conscientizem e fortaleçam a 

verticalização de ensino, a pesquisa e 

a extensão de forma indissociável 

Parcial.atingido -realizando Em dia 

4.2 Ampliar e facilitar a divulgação das 

atividades da PRP 

4.2.1 Realizar encontro com os 

coordenadores de pesquisa 
Parcial.atingido -realizando Em dia 

4.2.2 Visita aos câmpus para 

apresentação e motivação para a 

importância e relevância da pesquisa 

no IFSP 

Parcial.atingido -realizando Em dia 

4.3 Criação de polos 

4.3.1 Buscar em conjunto com os 

câmpus acordos de cooperação para 

pesquisa aplicada 

Parcial.atingido -realizando Em dia 

5. Viabilizar a realização 

de atividades de pesquisa 

com fomento externo, por 

meio de fundações de 

apoio, e com fomento 

interno pelos câmpus. 

5.1 Implantar sistemática para a submissão, o 

trâmite e a análise do mérito técnico-científico 

dos projetos de pesquisa e desenvolvimento 

tecnológico. 

5.1.1 Publicação de Instrução 

Normativa específica e divulgação 

nos câmpus. 

Atingido Em dia 

5.2 Implantar de um sistema informatizado 

para o trâmite dos projetos de pesquisa. 

5.2.1 Módulo da Pesquisa do SUAP 

mapeado e ajustado às necessidades 

do IFSP. Depois, Testado e posto em 

produção. Coordenadores treinados. 

Parcial.atingido -realizando Em dia 

6. Estruturar as ações de 

pesquisa no IFSP 

6.1 Criar os Comitês de Pesquisa, Inovação e 

Pós-graduação (Compesq) nos câmpus, como 

órgãos que articularão as ações de pesquisa, 

de inovação e de pós-graduação nos câmpus. 

6.1.1 Comitês de Pesquisa 

(COMPESQ) criados em todos os 

câmpus. 

Parcial.atingido -realizando Em dia 

6.2 Viabilizar a infraestrutura necessárias e os 

meios de acesso remoto para um sistema de 

computação de alto desempenho para os 

pesquisadores do IFSP. 

6.2.1 Regulamento publicado, 

sistema implantado e atividades 

iniciadas 

Atingido Em dia 

Fonte: PRP, PDI 
 

Quadro 4.1.1.6 – Pró-reitoria de Extensão 

REITORIA - PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO 

Objetivo Objetivo Específico Meta Status em 2016 Situação atual -final 2016 

1- Criar programas 

institucionais de Extensão 

2-Ampliar e descentralizar a cultura 

extensionista 

1-Capacitar servidores para a 

elaboração e execução de programas, 
Parcial.atingido -realizando Em dia 



projetos e ações de extensão 

2-Descentralizar a criação de 

programas 
Parcial.atingido -realizando Atrasado (iniciado) 

3-Orientar a constituição destes 

programas 
Parcial.atingido -realizando Atrasado (iniciado) 

4-Supervisionar os programas Parcial.atingido -realizando Em dia 

2-Institucionalizar as ações 

de extensão 

1-Criar o Conselho de Extensão (ConEx) 
2-Submeter as ações de extensão à 

aprovação do Conselho de Extensão 
Parcial.atingido -realizando Em dia 

2- Sistematizar e informatizar dados sobre as 

ações de extensão 

1- Implantar sistema informatizado 

para registro, cadastro, 

acompanhamento e avaliação das 

ações de extensão 

Atingido Em dia 

3- Parametrizar critérios de 

classificação das atividades de 

extensão. 

Atingido Em dia 

3- Compartilhar práticas de extensão 

1-Realizar evento anual de 

apresentação de ações de extensão 
Atingido Em dia 

2- Criar uma revista de extensão 

indexada 
Parcial.atingido -realizando Atrasado (iniciado) 

4- Atualizar regulamentações de extensão em 

consonância com a política de extensão 

1- Atualizar a regulamentação de 

estágios em consonância com os 

projetos de curso, criando diretrizes 

de boas práticas de estágio. 

Parcial.atingido -realizando Atrasado (iniciado) 

2-Atualizar a regulamentação dos 

cursos de extensão 
Atingido Em dia 

3- Ampliar ações de 

fomento interno e 

incentivar a participação 

em editais externos 

1- Expandir a participação na  realização de 

projetos de  extensão 

1-Ampliar o número de ações de 

extensão focadas por meio de editais 

internos temáticos 

Atingido Em dia 

2- Propor linhas de editais  

permanentes 
Atingido Em dia 

2-Consolidar o Programa de Bolsas  Discentes 

- Bolsa Extensão 

2- Monitorar eficácia e  efetividade 

do programa 
Parcial.atingido -realizando Em dia 

3- Identificar e implantar melhorias 

no programa 
Parcial.atingido -realizando Em dia 

3- Divulgar amplamente os editais externos 

voltados às atividades de extensão 

1- Identificar e divulgar editais para 

financiamento de programas/ projetos 

de  órgãos e agências de fomento  e 

Parcial.atingido -realizando Em dia 



instituições privadas 

2- Incentivar a participação da 

comunidade acadêmica nos editais 

governamentais. 

Parcial.atingido -realizando Em dia 

4-  Articular ações de 

extensão para a promoção 

do desenvolvimento 

socioeconômico, político e 

cultural local e regional 

1- Ampliar os recursos de editais voltados às 

ações socioculturais 

1- Direcionar recursos para editais 

que fomentem  projetos 

socioculturais,  inclusive esportivos 

Atingido Em dia 

2- Promover eventos abertos à 

comunidade externa 
Atingido Em dia 

2- Apoiar a transformação das transição para  

bibliotecas dos câmpus em bibliotecas 

comunitárias 

1- Diagnosticar a atuação das 

Bibliotecas em parceria com a  

Coordenação de Bibliotecas 

Não trabalhado Atrasado (não iniciado) 

2- Elaborar projeto base de  transição 

para Bibliotecas Comunitárias 
Não trabalhado Atrasado (não iniciado) 

3- Implantar projeto de transição para 

Bibliotecas Comunitárias, 

respeitando o contexto local 

Não trabalhado Atrasado (não iniciado) 

3- Desenvolver o empreendedorismo social 

2- Promover iniciativas institucionais 

para a formação empreendedora 
Parcial.atingido -realizando Atrasado (iniciado) 

3- Criar regulamento de empresas 

juniores 
Atingido Em dia 

4- Desenvolver junto aos câmpus 

incubadoras de economia solidária 
Parcial.atingido -realizando Em dia 

4- Promover a extensão tecnológica e a 

pesquisa aplicada 

1- Identificar, junto à Pró-Reitoria de 

Pesquisa, projetos com potencial para 

inserção de ações extensionistas em 

sua metodologia 

Parcial.atingido -realizando Em dia 

2- Propor parcerias entre 

pesquisadores e extensionistas para 

elaboração de projetos/teses 

interdisciplinares 

Parcial.atingido -realizando Em dia 

3- Realizar visitas para prospecção de 

empresas em parcerias 
Parcial.atingido -realizando Em dia 

5-Fortalecer as 

coordenadorias de 

extensão dos câmpus 

1-  Consolidar as coordenadorias nos câmpus 

1- Criar diretriz de atribuições das 

CEXs nos regimentos câmpus 
Atingido Em dia 

2- Oferecer cursos e eventos para 

formação continuada dos servidores 
Parcial.atingido -realizando Em dia 



das CEXs 

3- Realizar reuniões para alinhar o 

planejamento de orçamento de 

extensão nos câmpus 

Atingido Em dia 

2- Formar multiplicadores de conhecimentos 

extensionistas nos câmpus 

1- Oferecer cursos de capacitação e 

encontros para expansão de diálogo 

de extensionistas 

Atingido Em dia 

2- Organizar fóruns e oficinas sobre 

temas pertinentes à extensão 
Atingido Em dia 

6- Acompanhar inserção 

de alunos no mundo de 

trabalho 

1- Implantar programa de acompanhamento de 

egressos 

1- Levantamento de egressos Atingido Em dia 

4- Promover encontros Atingido Em dia 

5- Desenvolver pesquisas de 

avaliação e acompanhamento de 

egresso, relativo à 2014-2018 

trajetória social, profissional e 

educacional 

Parcial.atingido -realizando Em dia 

2- Realizar parcerias com os setores 

produtivos e demais instituições da sociedade 

civil organizada para ações de ensino, 

pesquisa aplicada e extensão tecnológica 

Articular com os sistemas públicos de 

educação básica e superior na 

definição de ofertas educacionais 

Parcial.atingido -realizando Em dia 

7-  Consolidar as ações de 

Extensão como processo 

educativo, cultural e  

científico, articulado com 

o ensino e a pesquisa no 

cotidiano GERAL 

acadêmico e o mundo do 

trabalho 

1- Consolidar os cursos de extensão  na 

articulação ensino-extensão,  promovendo a 

verticalização 

1- Diversificar as modalidades de 

oferta de cursos  (presencial, 

semipresencial e a distância) 

Atingido Em dia 

2- Examinar cursos com temáticas 

ligadas às áreas de expertise dos 

câmpus 

Atingido Em dia 

3- Ofertar, em parceria com os 

câmpus, cursos de extensão que 

enriqueçam o processo de formação 

dos alunos 

Atingido Em dia 

2- Contemplar atividades  extensionistas no 

currículo dos cursos  do IFSP 

1- Estabelecer orientações para 

projetos integradores 
Atingido Em dia 

4- Inserção de temáticas relativas ao 

empreendedorismo, desenvolvimento 

sustentável, ciência e tecnologia e  

inovação tecnológica nos projetos 

pedagógicos dos cursos 

Parcial.atingido -realizando Em dia 



3- Fortalecer e ampliar a cooperação  e as 

relações internacionais 

1- Realizar prospecção para  

parcerias com universidade 
Parcial.atingido -realizando Atrasado (iniciado) 

2- Realizar prospecção para parcerias 

com agências de intercâmbio 
Parcial.atingido -realizando Atrasado (iniciado) 

3- Criar regulamentos e diretrizes 

para normatização de intercâmbios 
Atingido Em dia 

4- Criar metodologia de 

acompanhamento dos alunos em 

intercâmbio 

Não trabalhado Atrasado (não iniciado) 

4- Estabelecer a previsão de atividades de 

extensão enquanto prática educativa nos 

projetos pedagógicos de curso 

1- Implementar a discussão periódica 

sobre a concepção de extensão 

enquanto prática educativa 

Parcial.atingido -realizando Atrasado (iniciado) 

2- Incluir um item específico nos 

novos PPCs 
Parcial.atingido -realizando Atrasado (iniciado) 

8- Desenvolver programas 

para a promoção da cultura 

da diversidade e direitos 

humanos, educação 

ambiental, manifestações 

artísticas, esportivas e 

culturais além da 

conservação da memória 

1- Fomentar ações culturais 

2- Criar regulamentação e firmar uma 

sistemática de  acompanhamento de  

Cineclubes 

Não trabalhado Atrasado (não iniciado) 

3- Criar edital de fomento para 

Festivais de Artes 
Não trabalhado Atrasado (não iniciado) 

4- Criar regulamentação e firmar uma 

sistemática acompanhamento de 

Grupo de Teatro 

Não trabalhado Atrasado (não iniciado) 

2- Fomentar eventos esportivos 
2- Organizar competições 

intercâmpus 
Parcial.atingido -realizando Atrasado (iniciado) 

3- Implantar do Centro de Memória Proceder 

ao levantamento de do IFSP 

1- Estabelecer um grupo responsável 

pela implantação  do centro. 
Parcial.atingido -realizando Atrasado (iniciado) 

2- Proceder ao levantamento de 

informações iniciais para subsidiar a 

elaboração do projeto. 

Parcial.atingido -realizando Atrasado (iniciado) 

3- Executar o projeto Não trabalhado Atrasado (não iniciado) 

9- Consolidar as Ações do 

Pronatec 

1- Articular a oferta dos Cursos Técnicos e de 

Formação Inicial e Continuada - FIC com a 

expertise de cada câmpus 

1- Promover a verticalização como 

itinerário formativo no câmpus 
Não trabalhado Atrasado (não iniciado) 

2- Articular com as ações de extensão 

e ensino do câmpus 
Parcial.atingido -realizando Atrasado (iniciado) 

2- Incentivar a adesão a programas 

governamentais 

1- Ampliar a oferta dos cursos do 

programa Mulheres Mil 
Parcial.atingido -realizando Atrasado (iniciado) 



2- Desenvolver a certificação 

profissional, por meio da Rede 

Certificada 

Não trabalhado Atrasado (não iniciado) 

3- Oferecer Cursos FIC 

Estabelecer o FIC como oferta inicial 

em todas as Unidades de Ensino 

Profissional- UEP 

Não trabalhado Atrasado (não iniciado) 

Distribuição de canecas 

ecológicas em ação 

sustentável 

Novo objetivo específico não previsto no PDI 
 

Atingido Em dia 

Fomentar a participação de 

estudantes em eventos 

científicos, esportivos e 

culturais 

Regulamentação do Programa Institucional de 

Participação Discente em Eventos(PIPDE)  
Atingido Em dia 

Publicação de Editais do PIPDE 
 

Atingido Em dia 

Fonte: PRX, PDI  
 

4.1.2 Estágio de implementação do planejamento estratégico 

Percentual do andamento das ações previstas no Planejamento Estratégico para o ano de 2016: 

 
Quadro 4.1.2.1 – Status atual em 2016 

IFSP - PRÓ-REITORIAS - STATUS ATUAL EM 2016 

Pró-reitorias DIE PRD PRA PRE PRP PRX 

 Qtde % Qtde % Qtde % Qtde % Qtde % Qtde % 

ATINGIDA 1 12.5 15 27.8 32 42.1 24 23.5 14 31.1 23 36.5 

PARCIAL.ATINGIDO - REALIZANDO 7 87.5 24 44.4 39 51.3 73 71.6 29 64.4 29 46.0 

PARCIAL.ATINGIDO - ENCERRADO 0 0.0 1 1.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

NÃO TRABALHADO 0 0.0 14 25.9 5 6.6 5 4.9 2 4.4 11 17.5 

TOTAL 8 100.0 54 100.0 76 100.0 102 100.0 45 100.0 63 100.0 

Fonte: PRD, PDI 

 
 

 

 

 

 



Quadro 4.1.2.2 – Status atual em 2016 

IFSP - Quadro - Status em 2016 

  Quantidade % 

ATINGIDA 109 31,3 

PARCIALMENTE ATINGIDO –REALIZANDO 201 57,8 

PARCIALMENTE ATINGIDO -ENCERRADO 1 0,3 

NÃO TRABALHADO 37 10,6 

Total 348  100,0 

Fonte: PRD, PDI 

 
Quadro 4.1.2.3 – Status Atual Final em 2016 

IFSP - Pró-Reitorias - Status Atual Final em 2016 

Pró-reitorias DIE PRD PRA PRE PRP PRX 

 Qtde % Qtde % Qtde % Qtde % Qtde % Qtde % 

EM DIA 8 100,0 22 40,7 52 68,4 77 75,5 38 84,4 38 60,3% 

ATRASADO (INICIADO) 0 0,0 22 40,7 19 25,0 20 19,6 5 11,2 14 22,2% 

ATRASADO (NÃO INICIADO) 0 0,0 10 18,6 5 6,6 5 4,9 2 4,4 11 17,5% 

TOTAL 8 100,0 54 100,0 76 100,0 102 100,0 45 100,0 63 100,0 

Fonte: PRD, PDI 

 
Quadro 4.1.2.4 – Situação atual final em 2016 

IFSP - Quadro - Status em 2016 

  Quantidade % 

EM DIA 235 67,5% 

ATRASADO (INICIADO) 80 23,0% 

ATRASADO (NÃO INICIADO) 33 9,5% 

Total 348  100,0 

Fonte: PRD, PDI 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 
Figura 2 – Objetivos Atingidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3 – Parcialmente Atingido 



4.1.3 Vinculação dos planos da unidade com as competências institucionais e outros planos 

 

O cumprimento da missão do IFSP que consta no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 2014-2018, a saber, “Construir uma práxis 

educativa que contribua para a inserção social, para a formação integradora e para a produção do conhecimento”, norteia os projetos e ações do IFSP 

definidos no PDI e desenvolvidos durante o exercício de 2016. 

O Quadro "Vinculação dos planos da unidade com as competências institucionais e outros planos" apresenta na primeira coluna a vinculação 

dos planos do IFSP com o Plano Nacional de Educação (PNE) através das suas metas definidas para 2014-2024. 

A segunda e terceira colunas relacionam respectivamente os objetivos e ações do plano do IFSP através das “Iniciativas do IFSP associadas ao 

Mapa de Iniciativas Finalísticas e de Suporte do MEC”, expostos no Planejamento Estratégico Institucional (PEI) do MEC 2015-2018, e o seu 

detalhamento, expresso na coluna de ”Macro-Processos do IFSP associados ao Mapa de Iniciativas Finalísticas e de Suporte do MEC”, também do PEI 

do MEC. 

Vemos na última coluna do quadro a área responsável pelo desenvolvimento dessa ação dentro do IFSP, esclarecendo que as políticas e 

objetivos definidos no nível da Reitoria direcionarão o desenvolvimento de projetos e ações nos níveis tático e operacional de outros setores da reitoria 

e nos câmpus do IFSP. 

 
Quadro 4.1.3 – Vinculação dos planos da unidade com as competências institucionais e outros planos. 

Quadro Vinculação dos planos da unidade com as competências institucionais e outros planos 

Plano Nacional de 

Educação (PNE) 

2014-2024 

Iniciativas do IFSP associadas ao 

Mapa de Iniciativas Finalísticas e de 

Suporte do MEC 

Macro-Processos do IFSP 

associados ao Mapa de Iniciativas 

Finalísticas e de Suporte do MEC 

Objetivos para o IFSP estabelecidos no Plano de 

Desenvolvimento Institucional - 2014 a 2018 e 

desenvolvidos em 2016 

Área 

IFSP 

 
Suporte Promover Serviços Administrativos 2. Expansão 2 – Conclusão das obras em andamento DIE 

 
Suporte Promover Serviços Administrativos 

3. Conclusão do desenvolvimento do sistema CONTROLE 

DIE 
DIE 

 
Suporte Promover Serviços Administrativos 

12. Diretrizes de projeto arquitetônico: Adequar os projetos a 

serem executados para as escolas do ensino técnico integrado 

do IFSP. 

DIE 

 
Suporte Promover Serviços Administrativos Gestão Sustentável DIE 

 
Suporte Promover Serviços Administrativos Otimização dos procedimentos técnicos e administrativos DIE 

 
Suporte Realizar Gestão de Pessoas 

01. Minimização do número de professores 

substitutos/temporários 
PRD 

 
Suporte Realizar Gestão de Pessoas 03. Resolução sobre quadro de servidores dos câmpus PRD 

Meta 19 – Gestão 

Democrática 
Suporte Promover Serviços Administrativos 04. Criação de um repositório de documentos institucionais PRD 

Meta 19 – Gestão 

Democrática 
Suporte 

Promover Desenvolvimento 

Organizacional, Gestão e Controle 

Institucional 

05. Melhorar o fluxo de procedimentos da Reitoria PRD 



Meta 19 – Gestão 

Democrática 
Suporte Gerir Comunicação 

06. Melhoria dos meios de comunicação e compartilhamento 

de dados 
PRD 

Meta 19 – Gestão 

Democrática 
Suporte Gerir Tecnologia da Informação 09. Tornar a área de TI competitiva PRD 

 
Suporte Realizar Gestão de Pessoas 

11. Proporcionar qualificação stricto sensu para os servidores 

do IFSP 
PRD 

 
Suporte Promover Serviços Administrativos 

13. Criar uma diretoria sistêmica para melhor apoio aos 

câmpus 
PRD 

 
Suporte Realizar Gestão de Pessoas Exames Médicos Periódicos PRD 

 
Suporte 

Promover Desenvolvimento 

Organizacional, Gestão e Controle 

Institucional 

Implantação do AFD (Arquivo) PRD 

 
Suporte Realizar Gestão de Pessoas Melhoria dos fluxos da Diretoria de Gestão de Pessoas PRD 

Meta 19 – Gestão 

Democrática 
Suporte 

Promover Desenvolvimento 

Organizacional, Gestão e Controle 

Institucional 

EP. Gerenciamento do Escritório de Processos (EP) PRD 

Meta 19 – Gestão 

Democrática 
Suporte 

Promover Desenvolvimento 

Organizacional, Gestão e Controle 

Institucional 

EP.Comunicação PRD 

Meta 19 – Gestão 

Democrática 
Suporte 

Promover Desenvolvimento 

Organizacional, Gestão e Controle 

Institucional 

EP.Capacitação PRD 

Meta 19 – Gestão 

Democrática 
Suporte 

Promover Desenvolvimento 

Organizacional, Gestão e Controle 

Institucional 

EP.Modelagem de Processos PRD 

Meta 19 – Gestão 

Democrática 
Suporte 

Promover Desenvolvimento 

Organizacional, Gestão e Controle 

Institucional 

1. Aperfeiçoar o modelo de gestão administrativa do IFSP, 

visando à eficiência, eficácia e humanização das relações no 

trabalho 

PRA 

Meta 19 – Gestão 

Democrática 
Suporte 

Promover Desenvolvimento 

Organizacional, Gestão e Controle 

Institucional 

2. Avançar na implantação e aperfeiçoamento do Modelo 

Descentralizado de gestão administrativa multicâmpus 
PRA 

 
Suporte 

Promover Desenvolvimento 

Organizacional, Gestão e Controle 

Institucional 

3. Reestruturar a PRA, objetivando viabilizar o atendimento 

as crescentes demandas administrativas 
PRA 

 
Suporte 

Promover Desenvolvimento 

Organizacional, Gestão e Controle 

Institucional 

4. Aprimorar e agilizar as ações da Diretoria de 

Administração 
PRA 

 
Suporte 

Gerir Orçamento, Finanças e 

Contabilidade 
5. Agilizar as atividades das áreas Contábil e Financeira PRA 



 
Suporte 

Promover Desenvolvimento 

Organizacional, Gestão e Controle 

Institucional 

6. Familiarizar os gestores do IFSP com o uso de sistemas 

governamentais informatizados 
PRA 

 
Suporte Promover Serviços Administrativos 7. Informatizar e integrar o controle do Patrimônio PRA 

 
Suporte Promover Serviços Administrativos 

8. Informatizar e integrar a administração de materiais no 

IFSP 
PRA 

Meta 9 – Alfabetização 

de jovens e adultos 
Finalística 

Educação Profissional e 

Tecnológica 

1- Atuar de forma que cada câmpus, baseado na lei de criação 

dos Institutos Federais, Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 

2008, artigos 7º e 8º, garanta o mínimo de 50% (cinquenta por 

cento) de suas vagas para atender 

aos objetivos definidos no inciso I, do caput do art. 7º dessa 

lei (ministrar educação profissional técnica de nível médio, 

prioritariamente na forma de cursos integrados, para os 

concluintes do Ensino Fundamental e para o público da 

educação de jovens e adultos), e o mínimo de 20% (vinte por 

cento) de suas vagas para atender ao previsto na alínea b, do 

inciso VI, do caput do citado art. 7º (cursos de licenciatura, 

bem como programas especiais de formação pedagógica, com 

vistas à formação de professores para a educação básica, 

sobretudo nas áreas de ciências e matemática, e para a 

educação profissional). 

PRE 

Meta 11 – Educação 

Profissional 
Finalística 

Educação Profissional e 

Tecnológica 

2- Priorizar, em relação ao Ensino Médio Técnico, a oferta de 

cursos Integrados Próprios em todos os câmpus. 
PRE 

Meta 11 – Educação 

Profissional e Meta 10 

– EJA Integrada 

Finalística 
Educação Profissional e 

Tecnológica 

3- Promover itinerários formativos verticalizados aos alunos 

egressos do Proeja e do Ensino Médio Técnico 

Integrado/concomitante ou subsequente por eixo tecnológico. 

PRE 

 
Finalística 

Formação e Valorização de 

Professores e Profissionais da 

Educação 

4- Refletir e discutir sobre a concepção e estruturação dos 

Cursos de Licenciatura no IFSP. 
PRE 

 
Finalística 

Formação e Valorização de 

Professores e Profissionais da 

Educação 

5- Promover Programas Especiais de Formação Pedagógica, 

que buscam disponibilizar ao profissional, bacharel e 

tecnólogo, formação didático-pedagógica para o ensino 

profissional e tecnológico. 

PRE 

 
Finalística 

Planejamento e Gestão das Políticas 

Educacionais 

6- Implementar, incentivar e fortalecer a atuação do Serviço 

Sócio-pedagógico. 
PRE 

 
Finalística 

Planejamento e Gestão das Políticas 

Educacionais 

7- Garantir o acesso, a permanência e o êxito de alunos dos 

diferentes níveis e modalidades de ensino. 
PRE 

 
Finalística 

Planejamento e Gestão das Políticas 

Educacionais 
8- Elaborar ações de Supervisão Pedagógica no IFSP. PRE 

Meta 15 – Profissionais 

de Educação, Meta 13 
Finalística 

Formação e Valorização de 

Professores e Profissionais da 

9- Promover a formação docente baseada em uma práxis 

reflexiva, propiciando a atuação contextualizada com práticas 
PRE 



– Qualidade da 

Educação Superior 

Educação pedagógicas inovadoras e o aprimoramento contínuo da 

qualidade das atividades acadêmicas. 

Meta 11 – Educação 

Profissional, Meta 12 – 

Educação Superior,  

Meta 14 – Pós-

Graduação 

Finalística 
Planejamento e Gestão das Políticas 

Educacionais 

10-Fomentar a oferta de cursos técnicos, tecnológicos, 

bacharelados, licenciaturas e de pós-graduação lato e  stricto 

sensu na modalidade da Educação a Distância (EAD). 

PRE 

 
Suporte Promover Relações Institucionais 

11- Incentivar a pesquisa em EAD e recursos tecnológicos no 

IFSP por meio de Iniciação Científica, Eventos e Produção 

Científica e Núcleos de Inovação Tecnológica, em parceria 

com a Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação. 

PRE 

 
Suporte 

Promover Desenvolvimento 

Organizacional, Gestão e Controle 

Institucional 

12- Incentivar a criação de repositório de objetos de 

aprendizagem para EAD no IFSP, utilizando novas 

tecnologias interativas e tecnologias de aprendizagem móvel. 

PRE 

 
Finalística 

Planejamento e Gestão das Políticas 

Educacionais 
13- Desenvolver política de gestão acadêmica PRE 

 
Suporte 

Promover Desenvolvimento 

Organizacional, Gestão e Controle 

Institucional 

14- Desenvolver políticas de gestão para as Bibliotecas do 

IFSP. 
PRE 

 
Suporte Promover Relações Institucionais 

15- Promover política institucional de divulgação, focada no 

ensino e na Instituição, com ações gerais e particularizadas 

por câmpus. 

PRE 

 
Finalística 

Planejamento e Gestão das Políticas 

Educacionais 

16- Desenvolver política de Processo Seletivo, tanto para 

cursos da educação básica, quanto da educação superior. 
PRE 

 
Finalística 

Planejamento e Gestão das Políticas 

Educacionais 

17. Planejar, organizar e executar os processos seletivos para 

discentes, pautados nos princípios de democratização do 

acesso, em conformidade com a legislação e as normas 

vigentes. 

PRE 

 
Finalística Educação Superior 

18. Refletir e discutir sobre a concepção e estruturação dos 

cursos bacharelados 
PRE 

 
Suporte Promover Serviços Administrativos 19. Promover políticas de gestão documental PRE 

Meta 14 – Pós-

Graduação 
Finalística Educação Superior 

1.Consolidar e regulamentar as atividades de pós-graduação 

no IFSP 
PRP 

 
Suporte 

Promover Desenvolvimento 

Organizacional, Gestão e Controle 

Institucional 

2. Consolidar e regulamentar as ações de Inovação 

Tecnológica 
PRP 

 
Suporte 

Promover Desenvolvimento 

Organizacional, Gestão e Controle 

Institucional 

3. Consolidar e regulamentar as ações de pesquisa PRP 



 
Suporte 

Promover Desenvolvimento 

Organizacional, Gestão e Controle 

Institucional 

4. Consolidar e regulamentar as ações da PRP PRP 

 
Suporte Promover Relações Institucionais 

Viabilizar a realização de atividades de pesquisa com fomento 

externo, por meio de fundações de apoio, e com fomento 

interno pelos câmpus. 

PRP 

 
Suporte 

Promover Desenvolvimento 

Organizacional, Gestão e Controle 

Institucional 

Estruturar as ações de pesquisa no IFSP PRP 

 
Suporte Promover Relações Institucionais 1- Criar programas institucionais de Extensão PRX 

 
Suporte Promover Relações Institucionais 2-Institucionalizar as ações de extensão PRX 

 
Suporte Promover Relações Institucionais 

3- Ampliar ações de fomento interno e incentivar a 

participação em editais externos 
PRX 

 
Suporte Promover Relações Institucionais 

4-  Articular ações de extensão para a promoção do 

desenvolvimento socioeconômico, político e cultural local e 

regional 

PRX 

 
Suporte 

Promover Desenvolvimento 

Organizacional, Gestão e Controle 

Institucional 

5-Fortalecer as coordenadorias de extensão dos câmpus PRX 

 
Finalística 

Planejamento e Gestão das Políticas 

Educacionais 
6- Acompanhar inserção de alunos no mundo de trabalho PRX 

 
Finalística 

Planejamento e Gestão das Políticas 

Educacionais 

7-  Consolidar as ações de Extensão como processo educativo, 

cultural e científico, articulado com o ensino e a pesquisa no 

cotidiano GERAL acadêmico e o mundo do trabalho 

PRX 

 
Suporte Promover Relações Institucionais 

8- Desenvolver programas para a promoção da cultura da 

diversidade e direitos humanos, educação ambiental, 

manifestações artísticas, esportivas e culturais além da 

conservação da memória 

PRX 

 
Suporte Promover Relações Institucionais 9- Consolidar as Ações do Pronatec PRX 

 
Suporte 

Promover Desenvolvimento 

Organizacional, Gestão e Controle 

Institucional 

Distribuição de canecas ecológicas em ação sustentável PRX 

 
Finalística 

Planejamento e Gestão das Políticas 

Educacionais 

Fomentar a participação de estudantes em eventos científicos, 

esportivos e culturais 
PRX 

Fonte: PRD, PRE, PRX, PRP e PRA.



4.2 Formas e instrumentos de monitoramento da execução e resultados dos planos 

   

Cada gestor sistêmico, da Reitoria, das suas respectivas Pró-Reitorias, Diretorias, 

Coordenadorias e dos câmpus do IFSP realiza a coleta periódica de informações para alimentar os 

indicadores relacionados aos objetivos e ações propostos de sua responsabilidade. Como 

instrumentos de monitoramento temos alguns sistemas internos para busca e análise de 

informações, como o Sistema Acadêmico Nambei, o Aurora, e utilizamos uma ferramenta sistêmica 

integrada denominada Sistema Unificado de Administração Pública (SUAP) desenvolvido no 

Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN) e adotado por vários institutos federais. Temos 

um repositório central, a Nuvem IFSP, onde os dados estão organizados em pastas e podem ser 

compartilhados entre os servidores. 

Algumas informações são oriundas de sistemas corporativos disponibilizados pelo governo 

federal, como Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI), que 

consiste no principal instrumento utilizado para registro, acompanhamento e controle da execução 

orçamentária, financeira e patrimonial do governo federal, o Sistema de Concessão de Diárias e 

Passagens (SCDP), como também o SIAPEnet e o Sistema de Gestão de Pessoas (SIGEPE) do 

governo federal para trabalho com informações e funcionalidades de recursos humanos com 

tecnologia de internet. 

São utilizados também outros sistemas da esfera federal onde dados são informados e 

consultados, como o Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica 

(SISTEC), que tem como finalidade promover mecanismos de registro  e controle dos dados da 

educação profissional e tecnológica no país, o Sistema Integrado de Monitoramento Execução e 

Controle (SIMEC), um portal operacional e de gestão do MEC, que trata do orçamento e 

monitoramento das propostas on-line do governo federal na área da educação e no e-MEC mantidos 

no MEC, além dos censos de educação coordenados pelo INEP. 

Estão sendo desenvolvidos pelo IFRN módulos específicos no SUAP para o controle 

automatizado dos planos como o PDI, indicadores e metas definidos para as ações, além do cadastro 

e acompanhamento do planejamento institucional. Quando da sua liberação, será definido um 

cronograma de testes e implementação desses módulos que, quando em produção agilizarão o 

monitoramento e controle dos objetivos e metas apresentados, facilitando as ações necessárias para 

que estes sejam cumpridos conforme definidos. 



4.3 Desempenho Orçamentário 

4.3.1 Execução física e financeira das ações da Lei Orçamentária Anual de responsabilidade da unidade 

4.3.1.1 Ações/Subtítulos – OFSS 

 

Quadro 4.3.1.1.1 – Ações/Subtítulos – OFSS 

Identificação da Ação 

Responsabilidade da UPC na execução da ação (     ) Integral          (  x  ) Parcial 

Código 20RG                                                                                          Tipo: Atividade 

Descrição Expansão e Reestruturação de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica 

Iniciativa Não se aplica 

Objetivo 

Ampliar o acesso à educação profissional e tecnológica de qualidade, alinhada com as demandas sociais e do mercado de 

trabalho locais e regionais, contemplando as especificidades da diversidade e da inclusão, e considerando as metas 

estabelecidas no Plano Nacional de Educação 2014-2024.                   Código: 1009 

Programa Educação de Qualidade para Todos      Código:  2080             Tipo: Temático 

Unidade Orçamentária 26439 – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

Ação Prioritária (   ) Sim   ( x )Não    Caso positivo:(   )PAC   (  ) Brasil sem Miséria    (   ) Outras 

Lei Orçamentária Anual do Exercício 

Execução Orçamentária e Financeira 

Nº do subtítulo/ Localizador 
Dotação Despesa Restos a Pagar do Exercício 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados Não Processados 

0035-São Paulo  16.638.495,00 28.541.628,00 18.651.320,00 7.197.399,61 6.850.135,03 347.264,58 11.453.920,56 

7046-Sorocaba 200.000,00       

Execução Física da Ação  

Nº do subtítulo/ Localizador Descrição da meta Unidade de medida 
Montante 

Previsto Reprogramado (*) Realizado 

0035-São Paulo Projeto Viabilizado Unidade 96   

7046-Sorocaba Projeto Viabilizado Unidade 1 1  

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

Nº do subtítulo/ Localizador 
Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Metas 

Valor em 1º de janeiro  Valor Liquidado  Valor Cancelado Descrição da Meta Unidade de medida Realizada 

00035-São Paulo 25.756.949,53 14.497.148,42 838,85 Não se aplica Não se aplica Não se aplica 

Fontes: LOA 2016: Lei 13.255 de 14 de janeiro de 2016; Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle – Módulo: SPO – Acompanhamento Orçamentário; 

Tesouro Gerencial 2016 (extração de dados em: fev/17) 

 
 



Quadro 4.3.1.1.2 – Ações do OFSS 

Identificação da Ação 

Responsabilidade da UPC na execução da ação (     ) Integral          (  x  ) Parcial 

Código 20RL                                                                                            Tipo: Atividade 

Descrição Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica  

Iniciativa Não se aplica 

Objetivo 

Ampliar o acesso à educação profissional e tecnológica de qualidade, alinhada com as demandas sociais e do mercado de 

trabalho locais e regionais, contemplando as especificidades da diversidade e da inclusão, e considerando as metas 

estabelecidas no Plano Nacional de Educação 2014-2024.                   Código: 1009 

Programa Educação de Qualidade para Todos         Código: 2080            Tipo: Temático 

Unidade Orçamentária 26439 – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

Ação Prioritária (    ) Sim    ( x )Não   Caso positivo:(   )PAC   (  ) Brasil sem Miséria    (   ) Outras 

Lei Orçamentária Anual do Exercício 

Execução Orçamentária e Financeira 

Nº do subtítulo/ Localizador 
Dotação Despesa Restos a Pagar do Exercício 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados Não Processados 

0035-São Paulo  98.883.253,00 86.345.121,00 77.666.495,85 65.097.176,41 64.836..668,92 260.507,49 12.569.319,44 

Execução Física da Ação  

Nº do subtítulo/ Localizador Descrição da meta 
Unidade de 

medida 

Montante 

Previsto Reprogramado (*) Realizado 

00035-São Paulo Estudante Matriculado Unidade 34.000 34.000 55.454 

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

Nº do subtítulo/ Localizador 
Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Metas 

Valor em 1º de janeiro  Valor Liquidado  Valor Cancelado Descrição da Meta Unidade de medida Realizada 

00035-São Paulo 52.902.384.,65 30.996.278,99 2.916.280,76 Não se aplica Não se aplica Não se aplica 

Fontes: LOA 2016; Lei 13.255 de 14 de janeiro de 2016; Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle – Módulo: SPO – Acompanhamento Orçamentário;  

Tesouro Gerencial 2016 (extração de dados em: fev/17); Sistec (extração de dados após 25/01/2017) 

 

Quadro 4.3.1.1.3 – Ações do OFSS 

Identificação da Ação 

Responsabilidade da UPC na execução da ação (     ) Integral          (  x  ) Parcial 

Código 2994                                                                                               Tipo: Atividade 

Descrição Assistência ao Estudante da Educação Profissional e Tecnológica 

Iniciativa Não se aplica 

Objetivo 

Ampliar o acesso à educação profissional e tecnológica de qualidade, alinhada com as demandas sociais e do mercado de 

trabalho locais e regionais, contemplando as especificidades da diversidade e da inclusão, e considerando as metas 

estabelecidas no Plano Nacional de Educação 2014-2024.                   Código: 1009 

Programa Educação de Qualidade para Todos       Código: 2080                  Tipo: Temático 

Unidade Orçamentária 26439 – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

Ação Prioritária (   ) Sim    ( x )Não   Caso positivo:(   )PAC   (   ) Brasil sem Miséria    (   ) Outras 



Lei Orçamentária Anual do Exercício 

Execução Orçamentária e Financeira 

Nº do subtítulo/ Localizador 
Dotação Despesa Restos a Pagar do Exercício 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados Não Processados 

 0035-São Paulo 17.182.138,00 17.631.406,00 17.437.561,92 17.437.561,92 17.437.561,92   

Execução Física da Ação  

Nº do subtítulo/ Localizador Descrição da meta 
Unidade de 

medida 

Montante 

Previsto Reprogramado (*) Realizado 

00035-São Paulo Benefício Concedido Unidade 12.060 12.060 12.574 

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

Nº do subtítulo/ Localizador 
Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Metas 

Valor em 1º de janeiro  Valor Liquidado  Valor Cancelado Descrição da Meta Unidade de medida Realizada 

00035-São Paulo 320.000,00 0,00 0,00 Não se aplica Não se aplica Não se aplica 

Fontes: LOA 2016: Lei 13.255 de 14 de janeiro de 2016; Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle – Módulo: SPO – Acompanhamento Orçamentário; Tesouro 

Gerencial 2016 (extração de dados em: fev/17) 

 

Quadro 4.3.1.1.4 – Ações do OFSS 

Identificação da Ação 

Responsabilidade da UPC na execução da ação (     ) Integral          (  x  ) Parcial 

Código 4572                                                                                               Tipo: Atividade 

Descrição Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação 

Iniciativa Não se aplica 

Objetivo Não se aplica 

Programa Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação       Código: 2109                  Tipo: Temático 

Unidade Orçamentária 26439 – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

Ação Prioritária (   ) Sim    ( x )Não   Caso positivo:(   )PAC   (   ) Brasil sem Miséria    (   ) Outras 

Lei Orçamentária Anual do Exercício 

Execução Orçamentária e Financeira 

Nº do subtítulo/ Localizador 
Dotação Despesa Restos a Pagar do Exercício 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados Não Processados 

 0035-São Paulo 1.981.868,00 1.981.868,00 1.472.198,47 1.417.611,64 1.417.611,64   

Execução Física da Ação  

Nº do subtítulo/ Localizador Descrição da meta 
Unidade de 

medida 

Montante 

Previsto Reprogramado (*) Realizado 

00035-São Paulo Benefício Concedido Unidade 1.400 2.056  

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

Nº do subtítulo/ Localizador 
Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Metas 

Valor em 1º de janeiro  Valor Liquidado  Valor Cancelado Descrição da Meta Unidade de medida Realizada 

00035-São Paulo       

Fontes: Lei 13.255 de 14 de janeiro de 2016; Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle – Módulo: SPO – Acompanhamento Orçamentário; Tesouro Gerencial 



2016 (extração de dados em: fev/17) 

 
Quadro 4.3.1.1.5 – Ações do OFSS 

Identificação da Ação 

Responsabilidade da UPC na execução da ação (     ) Integral          (  x  ) Parcial 

Código 2004                                                                                              Tipo: Atividade 

Descrição Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes 

Iniciativa Não se aplica 

Objetivo Não se aplica 

Programa Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação       Código: 2109                  Tipo: Temático 

Unidade Orçamentária 26439 – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

Ação Prioritária (   ) Sim    ( x )Não   Caso positivo:(   )PAC   (   ) Brasil sem Miséria    (   ) Outras 

Lei Orçamentária Anual do Exercício 

Execução Orçamentária e Financeira 

Nº do subtítulo/ Localizador 
Dotação Despesa Restos a Pagar do Exercício 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados Não Processados 

 0035-São Paulo 4.560.000,00 6.809.720,00 6.809.719,53 6.024.617,00 6.024.617,00   

Execução Física da Ação  

Nº do subtítulo/ Localizador Descrição da meta 
Unidade de 

medida 

Montante 

Previsto Reprogramado (*) Realizado 

00035-São Paulo Benefício Concedido Unidade 0 3.800 2.194 

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

Nº do subtítulo/ Localizador 
Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Metas 

Valor em 1º de janeiro  Valor Liquidado  Valor Cancelado Descrição da Meta Unidade de medida Realizada 

00035-São Paulo       

Fontes: Lei 13.255 de 14 de janeiro de 2016; Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle – Módulo: SPO – Acompanhamento Orçamentário; Tesouro Gerencial 

2016 (extração de dados em: fev/17); Sistec (extração de dados após 25/01/2017) 

 

Quadro 4.3.1.1.6 – Ações do OFSS 

Identificação da Ação 

Responsabilidade da UPC na execução da ação (     ) Integral          (  x  ) Parcial 

Código 2010                                                                                              Tipo: Atividade 

Descrição Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares 

Iniciativa Não se aplica 

Objetivo Não se aplica 

Programa Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação       Código: 2109                  Tipo: Temático 

Unidade Orçamentária 26439 – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

Ação Prioritária (   ) Sim    ( x )Não   Caso positivo:(   )PAC   (   ) Brasil sem Miséria    (   ) Outras 

Lei Orçamentária Anual do Exercício 

Execução Orçamentária e Financeira 



Nº do subtítulo/ Localizador 
Dotação Despesa Restos a Pagar do Exercício 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados Não Processados 

 0035-São Paulo 600.000,00 2.693.056,00 2.639.769,58 2.639.769,58 2.639.769,58 0 0 

Execução Física da Ação  

Nº do subtítulo/ Localizador Descrição da meta 
Unidade de 

medida 

Montante 

Previsto Reprogramado (*) Realizado 

00035-São Paulo Benefício Concedido Unidade 0 562 713 

00035-São Paulo 

Nº do subtítulo/ Localizador 
Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Metas 

Valor em 1º de janeiro  Valor Liquidado  Valor Cancelado Descrição da Meta Unidade de medida Realizada 

00035-São Paulo       

Fontes: Lei 13.255 de 14 de janeiro de 2016; Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle – Módulo: SPO – Acompanhamento Orçamentário;  

Tesouro Gerencial 2016 (extração de dados em: fev/17); Sistec (extração de dados após 25/01/2017) 

 

Quadro 4.3.1.1.7 – Ações do OFSS 

Identificação da Ação 

Responsabilidade da UPC na execução da ação (     ) Integral          (  x  ) Parcial 

Código 2011                                                                                              Tipo: Atividade 

Descrição Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares 

Iniciativa Não se aplica 

Objetivo Não se aplica 

Programa Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação       Código: 2109                  Tipo: Temático 

Unidade Orçamentária 26439 – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

Ação Prioritária (   ) Sim    ( x )Não   Caso positivo:(   )PAC   (   ) Brasil sem Miséria    (   ) Outras 

Lei Orçamentária Anual do Exercício 

Execução Orçamentária e Financeira 

Nº do subtítulo/ Localizador 
Dotação Despesa Restos a Pagar do Exercício 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados Não Processados 

 0035-São Paulo 2.400.000,00 9.030.083,00 8.416.077,79 8.416.077,79 8.416.077,79   

Execução Física da Ação  

Nº do subtítulo/ Localizador Descrição da meta 
Unidade de 

medida 

Montante 

Previsto Reprogramado (*) Realizado 

00035-São Paulo Benefício Concedido Unidade 0 1.333 2.306 

00035-São Paulo 

Nº do subtítulo/ Localizador 
Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Metas 

Valor em 1º de janeiro  Valor Liquidado  Valor Cancelado Descrição da Meta Unidade de medida Realizada 

00035-São Paulo       

Fontes: Lei 13.255 de 14 de janeiro de 2016; Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle – Módulo: SPO – Acompanhamento Orçamentário;  

Tesouro Gerencial 2016 (extração de dados em: fev/17); Sistec (extração de dados após 25/01/2017) 

 



Quadro 4.3.1.1.8 – Ações do OFSS 

Identificação da Ação 

Responsabilidade da UPC na execução da ação (     ) Integral          (  x  ) Parcial 

Código 2012                                                                                              Tipo: Atividade 

Descrição Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares 

Iniciativa Não se aplica 

Objetivo Não se aplica 

Programa Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação       Código: 2109                  Tipo: Temático 

Unidade Orçamentária 26439 – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

Ação Prioritária (   ) Sim    ( x )Não   Caso positivo:(   )PAC   (   ) Brasil sem Miséria    (   ) Outras 

Lei Orçamentária Anual do Exercício 

Execução Orçamentária e Financeira 

Nº do subtítulo/ Localizador 
Dotação Despesa Restos a Pagar do Exercício 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados Não Processados 

 0035-São Paulo 15.600.000,00 24.169.170,00 24.065.355,95 24.065.355,95 24.065.355,95   

Execução Física da Ação  

Nº do subtítulo/ Localizador Descrição da meta 
Unidade de 

medida 

Montante 

Previsto Reprogramado (*) Realizado 

00035-São Paulo Benefício Concedido Unidade 0 3.485 4.316 

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

Nº do subtítulo/ Localizador 
Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Metas 

Valor em 1º de janeiro  Valor Liquidado  Valor Cancelado Descrição da Meta Unidade de medida Realizada 

00035-São Paulo       

Fontes: Lei 13.255 de 14 de janeiro de 2016; Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle – Módulo: SPO – Acompanhamento Orçamentário;  

Tesouro Gerencial 2016 (extração de dados em: fev/17); Sistec (extração de dados após 25/01/2017) 

 

4.3.1.2 Ações Não Previstas na LOA do Exercício – Restos a Pagar Não Processados – OFSS 

 

Quadro 4.3.1.2.1 – Ações Não Previstas Loa do Exercício - Restos a Pagar - OFSS 

Identificação da Ação 

Código 2031.6380.0035                                                                  Tipo: Atividade 

Título Fomento ao Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica 

Iniciativa 

Fomento à expansão e ao desenvolvimento das redes de educação profissional e tecnológica, ao desenvolvimento de tecnologias educacionais, à 

modernização do processo didático-pedagógico, à elaboração e desenvolvimento de material didático, incluindo capacitação de docentes e técnicos 

administrativos, concessão de bolsas e cooperação internacional, além de apoio a pesquisa, inovação e extensão. Código: 02A2 

Objetivo 

Expandir, interiorizar, democratizar e qualificar a oferta de cursos de educação profissional e tecnológica, considerando os arranjos produtivos, sociais, 

culturais, locais e regionais, a necessidade de ampliação das oportunidades educacionais dos trabalhadores e os interesses e necessidades das populações 

do campo, indígenas, quilombolas, afrodescendentes, mulheres de baixa renda e pessoas com deficiência.  



(MEC);                                                              Código: 0582 

Programa Educação Profissional e Tecnológica      Código: 2031           Tipo: Temático 

Unidade Orçamentária 26439 – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

Ação Prioritária (    ) Sim      (  x   )Não    Caso positivo: (     )PAC    (     ) Brasil sem Miséria (  )Outras 

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Meta 

 Valor em 1º de janeiro  Valor Liquidado  Valor Cancelado Descrição da Meta Unidade de medida Realizado 

10.615,21 6.321,45 0,00 Não se aplica Não se aplica Não se aplica 

Fonte: Tesouro Gerencial 2016 (extração de dados em: fev/17) 

 

Quadro 4.3.1.2.2 – Ações Não Previstas Loa do Exercício - Restos a Pagar - OFSS 

Identificação da Ação 

Código 2031.6358.0035                                                                  Tipo: Atividade 

Título Capacitação de Recursos Humanos da Educação Profissional e Tecnológica 

Iniciativa 

Expansão , reestruturação e funcionamento da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica para ampliação do acesso, interiorização e 

diversificação da oferta, promovendo a inclusão, equidade, acessibilidade e permanência do estudante.  Código: 02A0 

Objetivo 

Expandir, interiorizar, democratizar e qualificar a oferta de cursos de educação profissional e tecnológica, considerando os arranjos produtivos, sociais, 

culturais, locais e regionais, a necessidade de ampliação das oportunidades educacionais dos trabalhadores e os interesses e necessidades das 

populações do campo, indígenas, quilombolas, afrodescendentes, mulheres de baixa renda e pessoas com deficiência.  

(MEC);                                                              Código: 0582 

Programa Educação Profissional e Tecnológica      Código: 2031           Tipo: Temático 

Unidade Orçamentária 26439 – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

Ação Prioritária (    ) Sim      (  x   )Não    Caso positivo: (     )PAC    (     ) Brasil sem Miséria (  )Outras 

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Meta 

 Valor em 1º de janeiro  Valor Liquidado  Valor Cancelado Descrição da Meta Unidade de medida Realizado 

41.674,77 1.989,99 31.835,77 Não se aplica Não se aplica Não se aplica 

Fonte: Tesouro Gerencial 2016 (extração de dados em: fev/17) 

 

 

 

 



 

4.3.1.3 Ações – Orçamento de Investimento – OI 

 

Não se aplica ao IFSP, pois se trata de participação acionária em empresa de sociedade 

anônima. Não faz parte da realidade do IFSP. 

4.3.1.4 Análise Situacional 

4.3.1.4.1 Ação 20RG.26439 

 

Em referência à ação orçamentária 20RG.26439 – Expansão e Reestruturação da Rede 

Federal de Educação Profissional e Tecnológica – IFSP, no Estado de São Paulo, a dotação inicial 

foi composta de R$ 3.658.537,00, de recursos do MEC , um montante de emendas parlamentares 

estimados em R$ 10.921.671,00 (emenda impositivas: n°15810005 no valor de R$ 200.000,00, 

n°31340009 no valor de R$ 1.000.000,00, n°31820005 no valor de R$ 500.000,00, e emenda de 

bancada n°71250007 no valor de R$ 9.221.671,00) e recursos de fontes próprias da fonte 250 no 

valor de  R$ 1.866.144,00 e da fonte 280 no valor de R$ 192.143,00,) totalizando R$ 16.638.495,00 

de créditos aprovados no orçamento 2016.  

Comparando com a dotação inicial do exercício anterior, o valor autorizado para o 

exercício de 2016 da ação 20RG foi cerca de 46% menor que o de 2015. Ainda assim, no decorrer 

do exercício, apenas 2 emendas parlamentares foram liberadas, a n° 31340009 parcialmente no 

valor de R$ 700,000,00 e a nº 318200005 no valor de R$ 500.000,00. As emendas de números: 

31340009, 15810005, 71250007 tiveram seus valores contingenciados, deixando o orçamento 2016 

da ação 20RG aquém do programado. Além da liberação dessas 2 emendas parlamentares 

n°318200005 e a n°31340009, houve a liberação da emenda de bancada nº 81001079 no valor de 

R$ 219.705,00 destinada a complementar os gastos com auxílio moradia no exercício, dessa 

emenda foi empenhado e pago 100% do valor no exercício, pois não houve nenhuma restrição de 

liberação de limite. 

Para compensar o agravante da liberação dos créditos de emenda, foi solicitado o 

remanejamento de R$ 13.000.000,00 da ação 20RL para a ação 20RG. 

Quanto à execução financeira, os fatores que comprometeram o desempenho da ação 

foram os problemas e atrasos na execução de obras devido à não liberação de financeiro, à não 

liberação das emendas parlamentares e a falta de liberação de limite para empenho até o valor da 

dotação final autorizada. Esses contratempos obrigaram o IFSP a reprogramar a execução de obras 

e aquisições de equipamentos, por meio de restabelecimento de prioridades para otimizar os limites 

de empenhos disponibilizado.  

Os valores inscritos em restos a pagar representaram 63,27% do total empenhado no 

exercício 2016, ao observar esse percentual, pode ser constatado uma melhora de desempenho de 

execução em relação aos restos a pagar inscritos no exercício anterior, pois, no ano anterior o 

percentual foi de 77,14%. Comparando com a dotação final de 2016, o percentual fica em 41,35% 

de valores inscritos em restos a pagar da ação 20RG.  

Em relação às metas físicas da ação, no planejamento do orçamento 2016 o IFSP foi 

bastante otimista, e projetou a viabilização de 43 projetos, porém, durante a tramitação no Senado 

Federal, onde ocorre a inclusão de emendas parlamentares, essa estimativa foi para 96 projetos. No 

entanto, dado o cenário de não liberação da emenda de bancada, das impositivas n°15810005, da 

liberação parcial da n° 31340009 e de não liberação total do limite de empenho, o IFSP conseguiu 

viabilizar 19 projetos.  

Além dos projetos atendidos, o IFSP conseguiu viabilizar aquisições de materiais 

permanentes de mobiliário, utensílio doméstico, informática, áudio, vídeo, foto e outros bens para 

equipar e modernizar os laboratórios. Boa parte das aquisições foram efetuadas por meio do 

Sistema de Registro de Preços (SRP), o que possibilitou atender demandas reprimidas de 



praticamente todos os câmpus do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo 

– IFSP. 

 

4.3.1.4.2 Ação 20RL.26439 

 

No que concerne à ação 20RL.26439 – Funcionamento das Instituições Federais de 

Educação Profissional e Tecnológica – no Estado de São Paulo, a dotação inicial foi de R$ 

98.883.253,00, sendo R$ 30.827.499,00 de capital e R$ 68.055.754,00 de custeio, terminando o 

exercício com a dotação atualizada em R$ 86.345.121,00, sendo R$ 20.827.499,00 de capital e R$ 

65.517.622,00 de custeio, deste total foram remanejados R$ 10.000.000,00 de capital e R$ 

3.000.000,00 de custeio para a ação 20RG.26439.  Diante da dotação autorizada, há de se 

considerar a questão da liberação de cota limite que restringe a emissão de empenhos, assim 

impossibilitando a utilização de todo o crédito disponibilizado na LOA 2016 para o Instituto.  

Dentro desse escopo, o IFSP conseguiu empenhar 89,95% da dotação autorizada por falta 

de limite de empenho liberado, pois, não foi liberado o valor de R$ 8.754.950,15 e o credito 

orçamentário foi bloqueado a pedido da Subsecretaria de Planejamento e Orçamento do MEC – 

SPO/MEC.  

Em suma, os R$ 77.666.495,85 empenhados foram suficientes para ultrapassar a meta 

física de 34.000 alunos matriculados em 2016, o que superou a meta física em 63,10%, desta forma, 

encerrando o exercício de 2016 com 55.454 alunos matriculados no IFSP. Outro aspecto relevante 

foi a execução de 100% da cota limite liberada em 2016. 

Ao observar o montante empenhado na ação 20RL, apenas 16,52% foi inscrito em restos a 

pagar, percentual bem inferior, se comparado aos 50% do exercício de 2015, o que indica maior 

efetividade na execução do orçamento.  

 

4.3.1.4.3 Ação 2994.26439 

 

A respeito da ação orçamentária 2994.26439 – Assistência ao Educando da Educação 

Profissional – no Estado de São Paulo, o valor autorizado na Lei Orçamentária Anual - LOA, foi de 

R$ 17.182.138,00, entretanto a execução foi de R$ 17.631.406,00, superando o valor em 2,61% o 

crédito autorizado, o valor inicial era para atender a meta física de 12.060 benefícios concedidos, 

porém ultrapassou esse limite em 4.26%, fechando o exercício com o total de 12.574 benefícios.    

Como o crédito foi totalmente aproveitado, neste exercício, não ficou nem uma pendência 

de execução financeira, assim, não gerando valores em restos a pagar de assistência estudantil, 

todavia, é importante frisar que foi necessário efetuar suplementação de valores por meio de 

remanejamento entre ações, o valor remanejado foi de R$ 1.000.000,00 que saiu da ação 20RG. 

Esse valor remanejado da ação 20RG, fazia parte dos créditos que estavam impossibilitados de 

execução por não ter limite de despesas de capital disponível. 

 

4.3.1.4.4 Ação 4572.26439 

 

Com relação à ação 4572.26439 - Capacitação de Servidores Públicos Federais em 

Processo de Qualificação e Requalificação, a dotação inicial foi de R$1.981.868,00, permanecendo 

sem alteração até o final do exercício.  

No total, foram empenhados R$ 1.472.198,47, valores que foram todos liquidados e pagos 

no próprio exercício, desta forma não havendo inscrição em restos a pagar. 

A meta física cadastrada para ação foi de 1.400 servidores capacitados com a dotação 

disponibilizada. A meta foi atingida e superada em 46,86%, utilizando apenas 74,28% da dotação 

autorizada. 

A principal estratégia para atingir a meta foi a de utilização de cursos "In Company" da 

parceria firmada com a Escola de Administração Fazendária - ESAF. Muitas outras ações de 



promoção de capacitação de servidores deixaram de ser efetuadas devido restrição de cota limite 

para empenho e limitação de gastos, conforme Portaria 67, de 01 de março de 2016 do Ministério 

do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. 

 

4.3.1.4.5 Ações: 2004.26439, 2010.26439, 2011.26439 e 2012.26439 

 

Neste exercício de 2016, as ações de benefícios da folha de pagamento dos servidores 

passaram a ter meta física e por isso, começam a ser listadas no relatório de gestão. Essas ações são 

as seguintes: 

 Assistência Médica e Odontológica – ação 2004.26439, sua dotação inicial foi de R$ 

4.560.000,00 e atualizada no decorrer do exercício para R$ 6.809.720,00, deste 

montante R$ 6.809.719,53 foram empenhados em 2016, porém só R$ 6.024.617,00, 

liquidados, gerando assim o valor de R$ 785.102,53 inscritos em resto apagar. A 

meta física inicial foi de 3800 atendimentos, porém foram atendidos 2194 servidores, 

isto é 57,74 % da meta física inicial; 

 Assistência Pré-Escolar – ação 2010, sua dotação inicial foi de R$ 600.000,00 e 

atualizada no decorrer do exercício para R$ 2.693.056,00, deste total 100 % foram 

empenhados e liquidados em 2016, não gerando assim resto apagar. A meta física 

inicial foi de 562 atendimentos, porém foram atendidos 713 servidores, isto é, 

superou a meta física inicial em 26,87 %; 

 Auxílio Transporte – ação 2011, sua dotação inicial foi de R$ 2.400.000,00 e 

atualizada no decorrer do exercício para R$ 9.030.083,00, deste total R$ 

8.416.077,79 foram empenhados e liquidados em 2016, não gerando assim resto 

apagar. A meta física inicial foi de 1333 atendimentos, porém foram atendidos 2306 

servidores, isto é, superou a meta física inicial em 73,00 %; 

 Auxílio Alimentação – ação 2012 sua dotação inicial foi de R$ 15.600.000,00 e 

atualizada no decorrer do exercício para R$ 24.065.355,95, deste total R$ 

24.065.355,95 foram empenhados e liquidados em 2016, não gerando assim resto 

apagar. A meta física inicial foi de 3485 atendimentos, porém foram atendidos 4316 

servidores, isto é, superou a meta física inicial em 23,85 %.  

De maneira geral, o que se pode observar é que a dotação inicial foi insuficiente para 

atender a demanda do exercício, mas, no decorrer do ano as suplementações efetuadas pelo MEC e 

Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, ajustaram o valor à demanda do IFSP. 

Esses ajustes foram necessários devido a entrada de novos servidores, docentes e técnicos.  

As metas para as ações de benefícios foram alcançadas e superadas, com exceção da ação 

de ressarcimento de assistência médica, a qual depende de adesão do próprio servidor para ser 

atendido. No apanhado geral das ações de benefícios, a execução orçamentária e financeira cumpriu 

o seu objetivo.  

As incertezas políticas e econômicas permaneceram no exercício de 2016, elas deram o 

tom que estabeleceu as linhas gerais do posicionamento de contenção de gastos do governo, o qual, 

tende a se prolongar com a aprovação da PEC 55(teto dos gastos públicos). Diante desse cenário, o 

IFSP e outras unidades ligadas ao Ministério da Educação (MEC) se depararam com a não liberação 

de diversas emendas parlamentares individuais e de bancada. 

Em vista ao cenário ocorrido no exercício de 2016, o IFSP conseguiu manter as atividades, 

mesmo diante das condições impostas e atingiu os objetivos das ações do orçamento autorizado. A 

busca de alternativas para continuar com parte dos planos de reestruturação da rede, foi encontrada 

no apoio da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica – SETEC por meio de créditos 

descentralizados que possibilitaram avançar com as obras dos restaurantes estudantis dos câmpus de 

Hortolândia, Birigui, Catanduva ,Suzano e o Ginásio do Câmpus São Paulo  , além de viabilizar o 

início das atividades dos câmpus de Pirituba e Itaquaquecetuba, apoiando também os câmpus 

avançados de Tupã, Rio Claro, Ilha Solteira e Jundiaí. 



4.3.2 Fatores intervenientes no desempenho orçamentário 

 

Os fatores intervenientes no desempenho orçamentário do exercício de 2016 foram o 

contingenciamento de emenda parlamentar impositivas:  

 n°15810005 no valor de R$ 200.000,00,  
 n°31340009 no valor de R$ 1.000.000,00, foi liberado apenas R$ 700.000,00 e; 
  emenda de bancada n°71250007 no valor de R$ 9.221.671,00; 

Além da não liberação de limite para empenho no valor total autorizado pela Lei 

Orçamentária Anual – LOA.  

4.3.3 Obrigações assumidas sem respectivo crédito autorizado no orçamento 

 

Não se aplica ao IFSP porque a instituição não assume obrigação sem disponibilidade de 

orçamento. 

4.3.4 Restos a pagar de exercícios anteriores 

 
Quadro 4.3.4A – Restos a pagar inscritos em exercícios anteriores     Valores em R$ 1,00 

Restos a Pagar Processados 

Ano de Inscrição 
Montante em 

01/01/2016 
Pagamento Cancelamento 

Saldo a pagar em 

31/12/2016 

2015 10,649,048.46  10,634,080.55  1,121.29  13,846.62  

2014 2,361,239.12  2,274,516.70  21,520.97  65,201.45  

2013 888,293.13  695,644.25    192,648.88  

2012 451.75  451.75      

2011 33,936.48      33,936.48  

Fonte: Tesouro Nacional 

 
Quadro 4.3.4B – Restos a pagar inscritos em exercícios anteriores 

Restos a Pagar Não Processados 

Ano de 

Inscrição 

Montante em 

01/01/2016 
Liquidados Pagamento Cancelamento 

Saldo a pagar 

em 31/12/2016 

2015 62,427,893.52  45,641,641.23  45,635,949.48  1,737,285.51  15,054,658.53  

2014 9,367,366.49  5,759,252.81  5,609,252.81  578,019.46  3,180,094.22  

2013 15,142,861.40  70,567.36  61,717.09  720,252.66  14,360,891.65  

2012 431,589.10  368,863.71  368,863.71  4,666.42  58,058.97  

2011  -  -  - -   - 

Fonte: Tesouro Nacional 

 

4.3.4.1Análise Crítica – Restos a pagar 

 

A análise do Restos a Pagar referente ao exercício fiscal do ano de 2016 foi realizada no 

capítulo que trata do Desempenho Financeiro, ou seja, no item 8.4 deste Relatório de Gestão. 

4.3.5 Execução descentralizada com transferência de recursos 

4.3.5.1 Visão Gerencial dos Instrumentos de Transferência e dos Montantes Transferidos 

 

Quadro 4.3.5.1.1 – Resumo dos instrumentos celebrados e dos montantes transferidos nos últimos três exercícios 

Unidade concedente ou contratante 

Nome: Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

UG/GESTÃO: 154003/26291 



Modalidade: 

Quantidade de instrumentos 

celebrados 

Montantes repassados no exercício (em 

R$ 1,00) 

2016 2015 2014 2016 2015 2014 

Convênio:       

Contrato de repasse:       

Termo de Execução Descentralizada 1 1 1 14.762,48 6.875,00 140.000,00 

Termo de Compromisso       

TOTAIS 1 1 1 14.762,48 6.875,00 140.000,00 

Fonte: Relatório de Gestão IFSP – 2015; SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo 

Federal 2016 

 

Quadro 4.3.5.1.2 – Resumo dos instrumentos celebrados e dos montantes transferidos nos últimos três exercícios 
Unidade concedente ou contratante 

Nome: Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE 

UG/GESTÃO: 153173/26298 

Modalidade: 

Quantidade de 

instrumentos celebrados 

Montantes repassados no exercício (em 

R$ 1,00) 

2016 2015 2014 2016 2015 2014 

Convênio:       

Contrato de repasse:       

Termo de Execução Descentralizada 1 2 3 810.480,00 431.887,00 15.261.179,84 

Termo de Compromisso       

TOTAIS 1 2 3 810.480,00 431.887,00 15.261.179,84 

Fonte: Relatório de Gestão IFSP – 2015; SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo 

Federal 2016 

 

Quadro 4.3.5.1.3 – Resumo dos instrumentos celebrados e dos montantes transferidos nos últimos três exercícios 
Unidade concedente ou contratante 

Nome: Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 

UG/GESTÃO: 150016/26000 

Modalidade: 

Quantidade de 

instrumentos celebrados 

Montantes repassados no exercício (em 

R$ 1,00) 

2016 2015 2014 2016 2015 2014 

Convênio:       

Contrato de repasse:       

Termo de Execução Descentralizada 12 4 - 20.737.516,93 15.000.000,00 - 

Termo de Compromisso       

TOTAIS 12 4 - 20.737.516,93 15.000.000,00 - 

Fonte: Relatório de Gestão IFSP – 2015; SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo 

Federal 2016 

 

Quadro 4.3.5.1.4 – Resumo dos instrumentos celebrados e dos montantes transferidos nos últimos três exercícios 
Unidade concedente ou contratante 

Nome: Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração / MDA 

UG/GESTÃO: 490002/49000 

Modalidade: 

Quantidade de 

instrumentos celebrados 

Montantes repassados no exercício (em 

R$ 1,00) 

2016 2015 2014 2016 2015 2014 

Convênio:       

Contrato de repasse:       

Termo de Execução Descentralizada 0 1 1 0,00 485.404,88 108.930,80 

Termo de Compromisso       

TOTAIS 0 1 1 0,00 485.404,88 108.930,80 

Fonte: Relatório de Gestão IFSP – 2015; SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo 

Federal 2016 

 

Quadro 4.3.5.1.5 – Resumo dos instrumentos celebrados e dos montantes transferidos nos últimos três exercícios 
Unidade concedente ou contratante 

Nome: Escola de Administração Fazendária – ESAF 

UG/GESTÃO: 170132/00001 

Modalidade: Quantidade de Montantes repassados no exercício (em 



instrumentos celebrados R$ 1,00) 

2016 2015 2014 2016 2015 2014 

Convênio:       

Contrato de repasse:       

Termo de Execução Descentralizada 14 18 17 150.968,84 124.567,27 173.046,82 

Termo de Compromisso       

TOTAIS 14 18 17 150.968,84 124.567,27 173.046,82 

Fonte: Relatório de Gestão IFSP – 2015; SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo 

Federal 2016 

 

Quadro 4.3.5.1.6 – Resumo dos instrumentos celebrados e dos montantes transferidos nos últimos três exercícios 
Unidade concedente ou contratante 

Nome: 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas 

Gerais –IF-Sul de Minas Gerais 

UG/GESTÃO: 158137/26412 

Modalidade: 

Quantidade de 

instrumentos celebrados 

Montantes repassados no exercício (em 

R$ 1,00) 

2016 2015 2014 2016 2015 2014 

Convênio:       

Contrato de repasse:       

Termo de Execução Descentralizada 0 1 1  60.000,00 47.319,85 

Termo de Compromisso       

TOTAIS 0 1 1  60.000,00 47.319,85 

Fonte: Relatório de Gestão IFSP – 2015; SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo 

Federal 2016 

 

Quadro 4.3.5.1.7 – Resumo dos instrumentos celebrados e dos montantes transferidos nos últimos três exercícios 
Unidade concedente ou contratante 

Nome: 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul do Espírito 

Santo 

UG/GESTÃO: 158151/26406 

Modalidade: 

Quantidade de 

instrumentos celebrados 

Montantes repassados no exercício (em 

R$ 1,00) 

2016 2015 2014 2016 2015 2014 

Convênio:       

Contrato de repasse:       

Termo de Execução Descentralizada 1 0 0 76.325,00 0,00 0,00 

Termo de Compromisso       

TOTAIS 1 0 0 76.325,00 0,00 0,00 

Fonte: Relatório de Gestão IFSP – 2015; SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo 

Federal 2016 

 

4.3.5.2 Visão Gerencial da Prestação de Contas dos Recursos Pelos Recebedores 

 

Quadro 4.3.5.2.1 – Resumo da prestação de contas sobre transferências concedidas pela UJ nas modalidades de 

convênio, contratos de repasse e instrumentos congêneres. 

Unidade Concedente 

Nome: Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES 

UG/GESTÃO: 154003/15279 

Exercício da 

Prestação das 

Contas 

Quantitativos e montante repassados 

Instrumentos 

(Quantidade e Montante Repassado) 

Convênios 
Contratos 

de repasse 

Termos de 

Cooperação 

Exercício do 

relatório de gestão 

Contas 

Prestadas 

Quantidade 0 0 1 

Montante Repassado 0 0 R$ 2.083,32 

Contas NÃO 

Prestadas 

Quantidade 0 0 1 

Montante Repassado 0 0 R$ 4.823,19 

Exercícios 

anteriores 

Contas NÃO 

Prestadas 

Quantidade 0 0 0 

Montante Repassado 0 0 0 

Fonte: SIAFI OPERACIONAL 



 

Quadro 4.3.5.2.2 – Resumo da prestação de contas sobre transferências concedidas pela UJ nas modalidades de 

convênio, contratos de repasse e instrumentos congêneres. 

Unidade Concedente 

Nome: COORD-GERAL DE SUP. A GESTÃO ORCAMENT/SPO/ME 

UG/GESTÃO: 152734/00001 

Exercício da 

Prestação das 

Contas 

Quantitativos e montante repassados 

Instrumentos 

(Quantidade e Montante Repassado) 

Convênios 
Contratos 

de repasse 

Termos de 

Cooperação 

Exercício do 

relatório de gestão 

Contas 

Prestadas 

Quantidade 0 0 1 

Montante Repassado 0 0 R$ 50.000,00 

Contas NÃO 

Prestadas 

Quantidade 0 0 8 

Montante Repassado 0 0 R$ 10.345.676,64 

Exercícios 

anteriores 

Contas NÃO 

Prestadas 

Quantidade 0 0 3 

Montante Repassado 0 0 R$ 9.820.621,33 

Fonte: SIAFI OPERACIONAL 

 

Quadro 4.3.5.2.3 – Resumo da prestação de contas sobre transferências concedidas pela UJ nas modalidades de 

convênio, contratos de repasse e instrumentos congêneres. 

Unidade Concedente 

Nome: SUBSEC. DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E ADMINITRAÇÃO 

UG/GESTÃO: 490002/00001 

Exercício da 

Prestação das 

Contas 

Quantitativos e montante repassados 

Instrumentos 

(Quantidade e Montante Repassado) 

Convênios 
Contratos 

de repasse 

Termos de 

Cooperação 

Exercício do 

relatório de gestão 

Contas 

Prestadas 

Quantidade 0 0 0 

Montante Repassado 0 0 0 

Contas NÃO 

Prestadas 

Quantidade 0 0 0 

Montante Repassado 0 0 0 

Exercícios 

anteriores 

Contas NÃO 

Prestadas 

Quantidade 0 0 1 

Montante Repassado 0 0 R$ 472.189,20 

Fonte: SIAFI OPERACIONAL 

Quadro 4.3.5.2.4 – Resumo da prestação de contas sobre transferências concedidas pela UJ nas modalidades de 

convênio, contratos de repasse e instrumentos congêneres. 

Unidade Concedente 

Nome: Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE 

UG/GESTÃO: 153173/15253 

Exercício da 

Prestação das 

Contas 

Quantitativos e montante repassados 

Instrumentos 

(Quantidade e Montante Repassado) 

Convênios 
Contratos 

de repasse 

Termos de 

Cooperação 

Exercício do 

relatório de gestão 

Contas 

Prestadas 

Quantidade 0 0 0 

Montante Repassado 0 0 0 

Contas NÃO 

Prestadas 

Quantidade 0 0 0 

Montante Repassado 0 0 0 

Exercícios 

anteriores 

Contas NÃO 

Prestadas 

Quantidade 0 0 2 

Montante Repassado 0 0 R$ 187.990,96 

Fonte: SIAFI OPERACIONAL 

 

Quadro 4.3.5.2.4 – Resumo da prestação de contas sobre transferências concedidas pela UJ nas modalidades de 

convênio, contratos de repasse e instrumentos congêneres. 

Unidade Concedente 

Nome: CEF/MINISTERIO DO ESPORTE 

UG/GESTÃO: 180006/00001 

Exercício da 

Prestação das 

Contas 

Quantitativos e montante repassados 

Instrumentos 

(Quantidade e Montante Repassado) 

Convênios 
Contratos 

de repasse 

Termos de 

Cooperação 

Exercício do Contas Quantidade 0 0 1 



relatório de gestão Prestadas Montante Repassado 0 0 R$ 58.140,51 

Contas NÃO 

Prestadas 

Quantidade 0 0 0 

Montante Repassado 0 0 0 

Exercícios 

anteriores 

Contas NÃO 

Prestadas 

Quantidade 0 0 0 

Montante Repassado 0 0 0 

Fonte: SIAFI OPERACIONAL 

 

 

4.3.5.3 Visão Gerencial da Análise das Contas Prestadas 

 

Quadro 4.3.5.3.1 – Situação da análise das contas prestadas no exercício de referência do relatório de gestão 

Unidade Concedente ou Contratante 

Nome: Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES 

UG/GESTÃO: 154003/15279 

Contas apresentadas ao repassador no exercício de referência 

do relatório de gestão 

Instrumentos 

Convênios 
Contratos de 

repasse 

Termos de 

Cooperação 

Contas analisadas 

Quantidade aprovada 0 0 0 

Quantidade reprovada 0 0 0 

Quantidade de TCE instauradas 0 0 0 

Montante repassado (R$) 0 0 0 

Contas NÃO analisadas 
Quantidade 0 0 1 

Montante repassado (R$) 0 0 R$ 2.083,32 

Fonte: SIAFI OPERACIONAL 

 

Quadro 4.3.5.3.2 – Perfil dos atrasos na análise das contas prestadas por recebedores de recursos 

Unidade Concedente ou Contratante 

Nome: Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES 

UG/GESTÃO: 154003/15279 

Instrumentos da 

transferência 

Quantidade de dias de atraso na análise das contas 

Até 30 dias De 31 a 60 dias De 61 a 90 dias De 91 a 120 dias Mais de 120 dias 

Convênios 0 0 0 0 0 

Contratos de repasse 0 0 0 0 0 

Termos de Cooperação 0 0 0 0 1 

Fonte: SIAFI OPERACIONAL 

 
Quadro 4.3.5.3.3 – Situação da análise das contas prestadas no exercício de referência do relatório de gestão 

Unidade Concedente ou Contratante 

Nome: COORD-GERAL DE SUP. A GESTÃO ORCAMENT/SPO/ME 

UG/GESTÃO: 152734/00001 

Contas apresentadas ao repassador no exercício de referência 

do relatório de gestão 

Instrumentos 

Convênios 
Contratos de 

repasse 

Termos de 

Cooperação 

Contas analisadas 

Quantidade aprovada 0 0 0 

Quantidade reprovada 0 0 0 

Quantidade de TCE instauradas 0 0 0 

Montante repassado (R$) 0 0 0 

Contas NÃO analisadas 
Quantidade 0 0 1 

Montante repassado (R$) 0 0 R$ 50.000,00 

Fonte: SIAFI OPERACIONAL 

 

Quadro 4.3.5.3.4 – Perfil dos atrasos na análise das contas prestadas por recebedores de recursos 

Unidade Concedente ou Contratante 

Nome: COORD-GERAL DE SUP. A GESTÃO ORCAMENT/SPO/ME 

UG/GESTÃO: 152734/00001 

Instrumentos da 

transferência 

Quantidade de dias de atraso na análise das contas 

Até 30 dias De 31 a 60 dias De 61 a 90 dias De 91 a 120 dias Mais de 120 dias 

Convênios 0 0 0 0 0 

Contratos de repasse 0 0 0 0 0 



Termos de Cooperação 0 0 0 0 1 

Fonte: SIAFI OPERACIONAL 

 
Quadro 4.3.5.3.5 – Situação da análise das contas prestadas no exercício de referência do relatório de gestão 

Unidade Concedente ou Contratante 

Nome: CEF/MINISTERIO DO ESPORTE 

UG/GESTÃO: 180006/00001 

Contas apresentadas ao repassador no exercício de referência 

do relatório de gestão 

Instrumentos 

Convênios 
Contratos de 

repasse 

Termos de 

Cooperação 

Contas analisadas 

Quantidade aprovada 0 0 0 

Quantidade reprovada 0 0 0 

Quantidade de TCE instauradas 0 0 0 

Montante repassado (R$) 0 0 0 

Contas NÃO analisadas 
Quantidade 0 0 1 

Montante repassado (R$) 0 0 R$ 58.140,51 

Fonte: SIAFI OPERACIONAL 

 

Quadro 4.3.5.3.6 – Perfil dos atrasos na análise das contas prestadas por recebedores de recursos 

Unidade Concedente ou Contratante 

Nome: CEF/MINISTERIO DO ESPORTE 

UG/GESTÃO: 180006/00001 

Instrumentos da 

transferência 

Quantidade de dias de atraso na análise das contas 

Até 30 dias De 31 a 60 dias De 61 a 90 dias De 91 a 120 dias Mais de 120 dias 

Convênios 0 0 0 0 0 

Contratos de repasse 0 0 0 0 0 

Termos de Cooperação 0 0 0 0 1 

Fonte: SIAFI OPERACIONAL 

4.3.5.4 Análise Crítica 

 

No exercício de 2016 o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo - 

IFSP celebrou 29 Termos de Execução Descentralizada (TED). Desses, em 14 foram recebidos 

créditos e em 15 o IFSP concedeu créditos para execução das ações. De maneira geral, o IFSP 

pactuou termos com o Fundo Nacional da Educação - FNDE, Centro de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior - CAPES, Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do 

Ministério da Educação – SETEC/MEC. Em todos os quadros dos TED’s estão os valores que 

foram celebrados nos termos. O total foi de R$ 21.790.053,25, desse valor o IFSP recebeu 

aproximadamente R$ 21.562.759.41 para executar as ações e pactuou R$ 227.293,84 para 

descentralizar (Destaque).    

O Instituto Federal de São Paulo - IFSP, manteve o relacionamento com o FNDE que 

disponibilizou crédito orçamentário para promover a execução do Programa Nacional de 

Alimentação Escolar, contudo, apesar de o valor ter sido maior que o disponibilizado no ano 

anterior, ainda está muito aquém da necessidade do IFSP para atender com plenitude à ação de 

alimentação escolar.  A CAPES também disponibiliza crédito orçamentário direcionado à área de 

pesquisa, no entanto, a execução desses créditos tem sido comprometida devido ao cronograma de 

liberação do crédito que normalmente vem em meados de outubro, ou no final do mês.  

No panorama de créditos descentralizados para o IFSP, vale salientar os créditos de custeio 

disponibilizados pela Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica – SETEC para apoiar as 

atividades dos câmpus e avançados do IFSP como um todo. A SETEC também disponibilizou 

créditos de despesas de capital que foram utilizados na aquisição de equipamentos e apoio aos 

seguintes câmpus: 

 Câmpus Suzano - restaurante;  

 Câmpus Hortolândia – restaurante;  

 Câmpus Birigui – restaurante;  



 Câmpus Catanduva – restaurante; 

 Câmpus São João da Boa Vista – ampliação do câmpus; 

 Câmpus São Paulo – ginásio e reforma do telhado; 

 Câmpus Campinas – construção do câmpus; 

 Câmpus Barretos – construção do câmpus agrícola; 

A SETEC também descentralizou crédito de custeio para apoio ao início das atividades dos 

câmpus de Pirituba, Itaquaquecetuba e também dos avançados de Tupã e Rio Claro 

colaborativamente acabaram beneficiando Ilha Solteira e Jundiaí.   

Além de receber créditos para execução descentralizada, o IFSP também descentralizou 

crédito para contribuir com a realização dos Jogos dos Institutos Federais - JIF, realizado pelo IF do 

Espírito Santo. Outra descentralização efetuada foi para Escola de Administração Fazendária - 

ESAF, a qual, por meio dos eventos realizados, teve considerável colaboração no alcance da meta 

da ação de capacitação de servidores do IFSP.  

 

4.3.5.5 Informações sobre a estrutura de pessoal para análise das prestações de contas 

 

A Coordenadoria de Prestação de Contas do IFSP está estruturada na Gerência de 

Contabilidade, subordinada à Diretoria de Contabilidade e Finanças, e atualmente conta com 02 

servidores para o desenvolvimento de todos os trabalhos e atribuições pertencentes a essa 

coordenação. 

Quanto aos recursos descentralizados para outros órgãos, essa coordenadoria realiza as 

seguintes atividades:   

 controla, recebe e analisa as prestações de contas dos recursos em conformidade com 

o objeto pactuado; 

 após análise e solução das pendências, encaminha as prestações de contas ao 

dirigente máximo do IFSP, para aprovação; 

 realiza baixa das prestações de contas no sistema SIAFI.  

Quanto aos recursos descentralizados recebidos de outros órgãos, essa coordenadoria 

realiza as seguintes atividades:  

 acompanhamento da execução orçamentária e financeira dos recursos para fins de 

montagem das prestações de contas;  

 controle dos períodos de execução e prazos para prestação de contas dos recursos 

pactuados com os órgãos concedentes;  

 atuação junto aos setores responsáveis pelos projetos desenvolvidos com os recursos 

descentralizados de outros órgãos, com a finalidade do cumprimento tempestivo 

das prestações de contas;  

 encaminhamento das prestações de contas aos órgãos concedentes dos recursos.  

Os controles são realizados por meio de planilhas e os dados, extraídos do sistema SIAFI. 

As prestações de contas são preenchidas em anexos próprios previstos em legislação específica.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.3.6 Informações sobre a realização das receitas 

 
Figura 4 – Realização de Receitas 2016 

 



 

 

Do total de créditos orçamentários aprovados na LOA 2016 do IFSP (R$ 559.706.064,00), apenas 0,45% representou a previsão de receitas 

próprias. Foi prevista na LOA uma arrecadação de fontes próprias de R$ 2.507.074,00, sendo realizada 78,37% deste valor (R$ 1.964.824,16,00).  

A principal fonte de arrecadação do IFSP são as Taxas de Inscrição em Concursos Públicos e em Processos Seletivos para Discentes, 

representando 74,74% do total arrecadado. Verifica-se no quadro que os meses com maiores arrecadações foram março (período de inscrição do 

concurso público para docentes e técnicos administrativos que ocorreu no 2º semestre de 2016) e novembro (período de inscrição no processo seletivo 

discente 2017).  

A segunda maior fonte de receita são as remunerações de depósitos bancários, com 9,34%, do total arrecadado, seguido por concessão onerosa 

de espaço físico (arrendamentos de espaços para cantinas, reprografia), com 8,13%. 

Em termos percentuais gerais, o desempenho da arrecadação foi menor se comparado ao exercício anterior, isso se explica porque a projeção para o 

exercício de 2016 foi superior à de 2015, mas, no resultado nominal, o valor arrecadado foi 1,65% superior a 2015, no entanto, as adversidades 

políticas que refletiram no desempenho da economia do país, também afetaram a dinâmica de arrecadação de receita própria do Instituto Federal de 

São Paulo e também devido a PEC do teto de gastos que contribuiu para restringir a abertura de novos concursos públicos. 

4.3.7 Informações sobre a execução das despesas 

 

4.3.7.1 Despesas totais por modalidade de contratação 

 

Quadro 4.3.7.1 – Despesas por modalidade de contratação 

Unidade orçamentária:  Código UG: UGO: 

Modalidade de Contratação 
Despesa liquidada Despesa paga 

2016 % 2015 % 2016 % 2015 % 

1.    Modalidade de Licitação (a+b+c+d+e+f+g) 95,436,797.66  13.15  113,803,681.60  19.03  62,358,108.41  9.04  43,432,847.82  8.27  

a)    Convite         

b)    Tomada de Preços 201,440.89  0.03  990,774.41  0.17  0.00  0.00  179,471.00  0.03  

c)     Concorrência 32,887,835.71  4.53  58,256,504.30  9.74  16,775,066.04  2.43  10,569,477.33  2.01  

d)    Pregão  62,347,521.06  8.59  54,556,402.89  9.12  45,583,042.37  6.61  32,683,899.49  6.23  

e)     Concurso         

f)     Consulta         

g)    Regime Diferenciado de Contratações Públicas         

2.     Contratações Diretas (h+i) 14,164,164.27  1.95  9,794,294.29  1.64  12,166,900.70  1.76  7,758,998.59  1.48  

h)     Dispensa 8,161,176.82  1.12  6,191,731.87  1.04  6,946,835.35  1.01  5,307,469.33  1.01  



i)    Inexigibilidade 6,002,987.45  0.83  3,602,562.42  0.60  5,220,065.35  0.76  2,451,529.26  0.47  

3.     Regime de Execução Especial 41,198.51  0.01  77,151.06  0.01  41,198.51  0.01  77,151.06  0.01  

j)      Suprimento de Fundos 41,198.51  0.01  77,151.06  0.01  41,198.51  0.01  77,151.06  0.01  

4.     Pagamento de Pessoal (k+l) 583,187,225.18  80.38  445,912,502.33  74.57  583,187,157.50  84.52  445,849,776.40  84.94  

k)    Pagamento em Folha 581,719,897.32  80.18  443,422,391.43  74.15  581,719,897.32  84.31  443,422,391.43  84.47  

l)    Diárias 1,467,327.86  0.20  2,490,110.90  0.42  1,467,260.18  0.21  2,427,384.97  0.46  

5.   Outros 32,692,218.12  4.51  28,406,991.00  4.75  32,220,232.27  4.67  27,798,904.43  5.30  

6.   Total (1+2+3+4+5) 725,521,603.74  100.00  597,994,620.28  100.00  689,973,597.39  100.00  524,917,678.30  100.00  

Fonte: Tesouro Nacional; Relatório de Gestão 2015. 

 
Quadro 4.3.7.1.A – “Despesas totais por modalidade de contratação” – Informações sobre a execução das despesas – especificação do item 5 – Outros. 

ITEM 5 -  OUTROS 

  

Despesa Liquidada Despesa Paga 

2016 2015 2016 2015 

335041 33504108 ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE 80.951,00 80.951,00 141.732,00 141.732,00 

339008 
33900801 AUXILIO-FUNERAL ATIVO CIVIL 13.430,36 13.430,36 16.433,63 16.433,63 

33900803 AUXILIO-FUNERAL INATIVO CIVIL 28.266,61 28.266,61 17.576,14 17.576,14 

339018 

33901801 BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS 20.193.715,85 20.193.715,85 16.678.109,91 16.669.479,91 

33901802 BOLSAS DE ESTUDO NO EXTERIOR     26.625,60 26.625,60 

33901804 AUXILIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS 23.338,76 23.338,76 87.966,74 66.421,14 

33901896 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES - PGTO ANTEC.     4.250,00 4.250,00 

339020 33902001 AUXILIO A PESQUISADORES 184.072,60 184.072,60 138.721,65 138.721,65 

339033 33903301 PASSAGENS PARA O PAIS 0,00   2.461,03 2.309,03 

339036 

33903602 DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS 19.067,05 19.067,05 75.937,70 44.807,50 

33903606 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS     392.381,68 16.560,00 

33903607 ESTAGIARIOS 2.509.602,79 2.509.602,79 3.929.489,44 3.809.304,46 

33903628 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO 986.567,77 986.567,77 1.106.030,53 1.106.030,53 

339039  

33903919 MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS 5.900,00 5.900,00     

33903922 EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS 16,81 16,81     

33903935 MULTAS DEDUTIVEIS 3.230,54 2.679,12     

33903936 MULTAS INDEDUTIVEIS 1.098,32 1.098,32 667,91 302,69 

33903937 JUROS 1.017,62 471,95 110,19 21,39 

33903938 ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS 3,82 3,82     



33903958 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES     200,00 137,45 

33903966 SERVICOS JUDICIARIOS 25.267,04 25.267,04 16.452,50 16.452,50 

33903969 SEGUROS EM GERAL 13.917,29 13.917,29 11.983,43 11.983,43 

339047  

33904710 TAXAS 10.038,39 10.038,39 6.556,05 6.556,05 

33904715 MULTAS DEDUTIVEIS 11.897,38 11.534,04 0,00 0,00 

33904716 JUROS 5.666,69 5.508,49 3.857,02 903,99 

33904722 CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA 1.900,00 1.048,38     

33904727 MULTAS INDEDUTIVEIS 19.482,74 19.481,94 9.801,08 3.201,53 

339092 

33909214 DIARIAS - CIVIL 5.795,70 5.795,70 10.502,24 10.502,24 

33909218 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 5.475,00 5.475,00 9.911,25 9.911,25 

33909220 AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES 7.600,00 7.600,00     

33909233 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 18.849,26 18.849,26 737,69 737,69 

33909235 SERVICOS DE CONSULTORIA 500.000,00 500.000,00     

33909236 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 11.080,40 11.080,40 56.490,34 56.490,34 

33909237 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 82.265,00 82.265,00 74.510,44 63.966,42 

33909239 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ 146.317,17 146.310,80 35.187,68 35.187,68 

33909247 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 10.858,56 10.858,56 15.895,05 15.895,05 

33909248 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA     616,00 616,00 

33909249 AUXILIO-TRANPORTE 298,99 298,99 161,23 161,23 

33909291 SENTENCAS JUDICIAIS 25.999,96 25.999,96     

33909292 MATERIAL DE CONSUMO 1,75 1,75     

33909293 INDENIZACOES E RESTITUICOES 21.664,62 21.664,62 18.212,30 18.212,30 

339093 

33909302 RESTITUICOES     58,25 58,25 

33909303 AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL 196.497,22 196.497,22 148.144,23 148.144,23 

33909307 INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL 308.371,18 308.371,18 272.688,56 272.688,56 

33909308 RESSARCIMENTO ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA 6.020.970,79 6.020.970,79 4.414.975,17 4.414.975,17 

33909311 RESSARCIMENTO DE MENSALIDADES 540.627,26 540.627,26 580.967,19 580.967,19 

33909312 RESSARCIMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS     2.304,00 2.304,00 

33909314 RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO 56.300,36 56.300,36 20.877,50 20.824,71 

339139 33913948 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO 2.132,00 400,00 1.284,00 1.284,00 

339147 33914712 CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP 18.868,45 18.531,08 19.332,36 18.886,44 



33914718 CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS 62.185,68 62.185,68 16.764,32 3.842,00 

339192 
33919247 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS     1.607,95 1.607,95 

33919293 INDENIZACOES E RESTITUICOES 250,00 250,00     

339193 33919302 RESTITUICOES 43.340,78 43.340,28 38.419,02 21.831,11 

449052 44905228 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL 467.438,56       

449139 44913981 MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS 580,00 580,00     

 TOTAL 32.692.218,12 32.220.232,27 28.406.991,00 27.798.904,43 

Fonte: Tesouro Nacional. 

 
 

4.3.7.2 Despesas por grupo e elemento de despesa 

 

Quadro 4.3.7.2 – Despesas por grupo e elemento de despesa  

Unidade Orçamentária: IFSP Código UG: 26439 UGO: 

DESPESAS CORRENTES 

Grupos de Despesa Empenhada Liquidada RP não processados Valores Pagos 

 
2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 

1. Despesas de Pessoal 581,719,897.32  443,422,391.43  581,719,897.32  443,422,391.43  0.00  0.00  581,719,897.32  443,422,391.43  

11 – Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal 

Civil 
387,094,033.24  304,840,313.42  387,094,033.24  304,840,313.42      387,094,033.24  304,840,313.42  

13 – Obrigações Patronais 77,336,829.13  60,451,025.40  77,336,829.13  60,451,025.40      77,336,829.13  60,451,025.40  

01 – Aposentadoria, rem 38,604,559.72  35,118,121.92  38,604,559.72  35,118,121.92      38,604,559.72  35,118,121.92  

Demais elementos do grupo 78,684,475.23  43,012,930.69  78,684,475.23  43,012,930.69      78,684,475.23  43,012,930.69  

2. Juros e Encargos da Dívida 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

3. Outras Despesas Correntes 93,022,445.96  86,512,948.21  83,130,935.20  74,352,549.77  9,891,510.76  12,160,398.44  82,884,143.75  69,402,297.12  

37 - Locação de Mão de Obra  33,254,123.96  30,194,515.33  30,229,629.47  27,045,154.24  3,024,494.49  3,149,361.09  30,007,321.55  23,915,500.51  

18 - Auxílio Financeiro a Estudantes 20,217,054.61  16,796,952.25  20,217,054.61  16,789,272.25    7,680.00  20,217,054.61  16,766,776.65  

39 - Outros Serviços de Terceiros PJ  18,354,495.00  14,850,597.82  13,726,897.52  11,074,922.53  4,627,597.48  3,775,675.29  13,724,295.45  10,343,879.52  

30 - Material de Consumo 4,739,449.01  7,240,570.40  3,279,131.76  2,692,741.57  1,460,317.25  4,547,828.83  3,279,131.76  2,132,111.89  

93 - Indenizações Restituições 7,122,766.81  5,440,014.90  7,122,766.81  5,440,014.90      7,122,766.81  5,439,962.11  

Demais elementos do grupo 9,334,556.57  11,990,297.51  8,555,455.03  11,310,444.28  779,101.54  679,853.23  8,533,573.57  10,804,066.44  

Total de Despesas Correntes 674,742,343.28  529,935,339.64  664,850,832.52  517,774,941.20  9,891,510.76  12,160,398.44  664,604,041.07  512,824,688.55  

DESPESAS DE CAPITAL 

Grupos de Despesa Empenhada Liquidada RP não Processados Valores Pagos 



4. Investimentos 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 

51 - Obras e Instalações 33,040,190.15  59,146,928.21  17,635,999.38  16,023,692.36  15,404,190.77  43,123,235.85  16,790,040.58  10,748,948.33  

52 - Equip. e Mat. Permanente 13,822,509.16  8,769,993.69  5,792,250.78  1,757,059.46  8,030,258.38  7,012,934.23  5,629,171.15  1,333,007.68  

39 - Outros serv 3º PJ 3,915,981.15  142,358.74  3,488,661.99  11,033.74  427,319.16  131,325.00  2,949,764.59  11,033.74  

Demais elementos do grupo 580.00  0.00  580.00  0.00      580.00    

5. Inversões Financeiras 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

6. Amortização da Dívida 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Total Despesas Capital 50,779,260.46  68,059,280.64  26,917,492.15  17,791,785.56  23,861,768.31  50,267,495.08  25,369,556.32  12,092,989.75  

TOTAL GERAL 725,521,603.74  597,994,620.28  691,768,324.67  535,566,726.76  33,753,279.07  62,427,893.52  689,973,597.39  524,917,678.30  

Fontes: Tesouro Nacional; Relatório de Gestão 2015. 

 

 

4.3.7.2 Análise crítica da realização da despesa 

 

A análise da Realização da Despesa referente ao exercício fiscal do ano de 2016 foi realizada no capítulo que trata do Desempenho 

Financeiro, ou seja, no item 8.4 deste Relatório de Gestão após os Demonstrativos Contábeis estão as Notas Explicativas detalhando especificamente 

sobre a Realização da Despesa. 

4.3.8 Suprimentos de fundos, contas bancárias tipo B e cartões de pagamento do governo federal 

 

4.3.8.1 Concessão de Suprimento de Fundos 

 

Quadro 4.3.8.1 – Concessão de suprimento de fundos 

Exercício Financeiro 
Unidade Gestora (UG) do SIAFI 

Meio de Concessão 
Valor do maior limite 

individual concedido Conta Tipo B Cartão de Pagamento do Governo Federal 

Código Nome ou Sigla Quantidade Valor Total Quantidade Valor Total 

2016 

158154 IFSP - Reitoria                 2,259.15            2,000.00  

158270 IFSP - SPO           

158329 IFSP - SRQ           

158330 IFSP - SCL                 1,267.27            2,000.00  

158331 IFSP - SRT                 2,221.94            2,000.00  

158332 IFSP - CBT                 4,151.78            2,000.00  

158344 IFSP - BRA           

158346 IFSP - SBV                 5,890.75            2,000.00  

158347 IFSP - CJO           



158348 IFSP - GRU           

158349 IFSP - CAR                    666.00            2,000.00  

158364 IFSP - SLT                 2,940.86            2,000.00  

158520 IFSP - CTD                 1,020.00            2,000.00  

158525 IFSP - BRI                 2,224.71            2,000.00  

158526 IFSP - ITP                    205.00            2,000.00  

158528 IFSP - PRC           

158566 IFSP - SZN                    758.90            2,000.00  

158578 IFSP - HTO           

158579 IFSP - VTP                 3,822.66            2,000.00  

158581 IFSP - ARQ                 4,406.62            2,000.00  

158582 IFSP - AVR                    932.46            2,000.00  

158583 IFSP - BRT                 2,497.22            2,000.00  

158584 IFSP - PEP                    480.00            2,000.00  

158586 IFSP - RGT           

158710 IFSP - BTV                    765.85            2,000.00  

158711 IFSP - MTO                 1,691.14            2,000.00  

158712 IFSP - CPV           

158713 IFSP - SJC                      50.70            2,000.00  

158714 IFSP - CMP                 2,945.50            2,000.00  

158716 IFSP - JCR           

158749 IFSP - SOR           

TOTAL              41,198.51   

2015 

158154 IFSP - Reitoria     21           3,311.68            2,000.00  

158270 IFSP - SPO     4           2,446.09            2,000.00  

158329 IFSP - SRQ     8              998.18            2,000.00  

158330 IFSP - SCL     15           1,791.82            2,000.00  

158331 IFSP - SRT     7           2,033.30            2,000.00  

158332 IFSP - CBT     8           4,945.49            2,000.00  

158344 IFSP - BRA     15              865.10            2,000.00  

158346 IFSP - SBV     13           3,107.53            2,000.00  

158347 IFSP - CJO     7              756.56            2,000.00  

158348 IFSP - GRU     1              800.00            2,000.00  

158349 IFSP - CAR     7           1,365.70            2,000.00  

158364 IFSP - SLT     10           6,321.34            2,000.00  

158520 IFSP - CTD     14           4,490.45            2,000.00  

158525 IFSP - BRI     14           5,722.29            2,000.00  

158526 IFSP - ITP     5           1,976.50            2,000.00  



158528 IFSP - PRC     2                     -              2,000.00  

158566 IFSP - SZN     9           1,057.05            2,000.00  

158578 IFSP - HTO     15           5,097.95            2,000.00  

158579 IFSP - VTP     15           5,471.25            2,000.00  

158581 IFSP - ARQ     14           1,182.13            2,000.00  

158582 IFSP - AVR     5              846.21            2,000.00  

158583 IFSP - BRT     14           7,827.64            2,000.00  

158584 IFSP - PEP     6           1,250.18            2,000.00  

158586 IFSP - RGT     2           1,327.01            2,000.00  

158710 IFSP - BTV     9           5,723.65            2,000.00  

158711 IFSP - MTO     16           5,909.05            2,000.00  

158712 IFSP - CPV     0                     -                        -    

158713 IFSP - SJC     3                     -              2,000.00  

158714 IFSP - CMP     15              491.00            2,000.00  
158716 IFSP - JCR     0                     -                        -    

 TOTAL              77,115.15   

Fonte: SIAFI GERENCIAL 

 

 

 

4.3.8.2 Utilização de Suprimento de Fundos 

 

Quadro 4.3.8.2 – Utilização de suprimento de fundos 

Exercício 
Unidade Gestora (UG) do SIAFI Conta Tipo B 

Cartão de Pagamento do Governo Federal 

Saque Fatura 
Total (a+b) 

Código Nome ou Sigla Quantidade Valor Total Quantidade Valor dos Saques (a) Valor das Faturas (b) 

2016 

158154 IFSP - Reitoria     8          188.70        2,070.45        2,259.15  

158270 IFSP - SPO                            -    

158329 IFSP - SRQ                            -    

158330 IFSP - SCL     1            24.45        1,242.82        1,267.27  

158331 IFSP - SRT     1          180.00        2,041.94        2,221.94  

158332 IFSP - CBT               4,151.78        4,151.78  

158344 IFSP - BRA                            -    

158346 IFSP - SBV     5          236.87        5,653.88        5,890.75  

158347 IFSP - CJO                            -    

158348 IFSP - GRU                            -    

158349 IFSP - CAR                  666.00           666.00  

158364 IFSP - SLT     1          400.00        2,540.86        2,940.86  

158520 IFSP - CTD               1,020.00        1,020.00  



158525 IFSP - BRI               2,224.71        2,224.71  

158526 IFSP - ITP                  205.00           205.00  

158528 IFSP - PRC                            -    

158566 IFSP - SZN                  758.90           758.90  

158578 IFSP - HTO                            -    

158579 IFSP - VTP               3,822.66        3,822.66  

158581 IFSP - ARQ               4,406.62        4,406.62  

158582 IFSP - AVR                  932.46           932.46  

158583 IFSP - BRT               2,497.22        2,497.22  

158584 IFSP - PEP                  480.00           480.00  

158586 IFSP - RGT                            -    

158710 IFSP - BTV                  765.85           765.85  

158711 IFSP - MTO               1,691.14        1,691.14  

158712 IFSP - CPV                            -    

158713 IFSP - SJC                    50.70             50.70  

158714 IFSP - CMP               2,945.50        2,945.50  

158716 IFSP - JCR                            -    

TOTAL          1,030.02      40,168.49      41,198.51  

2015 

158154 IFSP - Reitoria     6          258.43        3,053.25        3,311.68  

158270 IFSP - SPO     2          430.00        2,016.09        2,446.09  

158329 IFSP - SRQ                        -             998.18           998.18  

158330 IFSP - SCL     1          300.00        1,491.82        1,791.82  

158331 IFSP - SRT                        -          2,033.30        2,033.30  

158332 IFSP - CBT                        -          4,945.89        4,945.89  

158344 IFSP - BRA                        -             865.10           865.10  

158346 IFSP - SBV     2            50.00        3,057.53        3,107.53  

158347 IFSP - CJO                        -             756.56           756.56  

158348 IFSP - GRU                        -             800.00           800.00  

158349 IFSP - CAR                        -          1,365.70        1,365.70  

158364 IFSP - SLT     6          478.15        5,843.19        6,321.34  

158520 IFSP - CTD                        -          4,490.45        4,490.45  

158525 IFSP - BRI                        -          5,722.29        5,722.29  

158526 IFSP - ITP                        -          1,976.50        1,976.50  

158528 IFSP - PRC                        -                     -                     -    

158566 IFSP - SZN     1            65.57           991.48        1,057.05  

158578 IFSP - HTO                        -          5,097.95        5,097.95  

158579 IFSP - VTP                        -          5,471.25        5,471.25  

158581 IFSP - ARQ                        -          1,182.13        1,182.13  

158582 IFSP - AVR     1          300.00           546.21           846.21  

158583 IFSP - BRT                        -          7,827.64        7,827.64  



158584 IFSP - PEP                        -          1,250.18        1,250.18  

158586 IFSP - RGT                        -          1,327.01        1,327.01  

158710 IFSP - BTV                        -          5,723.65        5,723.65  

158711 IFSP - MTO                        -          5,909.05        5,909.05  

158712 IFSP - CPV                        -                     -                     -    

158713 IFSP - SJC                        -                     -                     -    

158714 IFSP - CMP                        -             491.00           491.00  

158716 IFSP - JCR                        -                     -                     -    

TOTAL         75,233.40      77,115.55  
Fonte: SIAFI GERENCIAL 

 

4.3.8.3  Classificação dos Gastos com Suprimento de Fundos 

 

Quadro 4.3.8.3 – Classificação dos gastos com suprimento de fundos no exercício de referência 

UNIDADE GESTORA (UG) 

DO SIAFI 
CLASSIFICAÇÃO DO OBJETO GASTO 

CÓDIGO NOME OU SIGLA 
ELEMENTO 

DE DESPESA 
SUBITEM DA DESPESA 

ELEMENTO 

DE DESPESA 
DESPESA DETALHADA TOTAL 

158154 

INST. FED. DE 

EDUC., CIÊNC. E 

TEC. DE SÃO 

PAULO 

339030 MATERIAL DE CONSUMO 

22 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO 147.12 

24 
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS 

IMOVEIS/INSTALACOES 
794.10 

25 MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS 401.78 

26 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 480.00 

42 FERRAMENTAS 7.45 

TOTAL 1,830.45 

339039 

OUTROS SERVICOS DE 

TERCEIROS-PESSOA 

JURIDICA 

19 MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS 240.00 

66 SERVICOS JUDICIARIOS 188.70 

TOTAL 428.70 

TOTAL 2,259.15 

158330 
IFSP - CÂMPUS 

SAO CARLOS 

339030 MATERIAL DE CONSUMO 

25 MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS 520.50 

30 MATERIAL PARA COMUNICACOES 130.32 

TOTAL 650.82 

339039 

OUTROS SERVICOS DE 

TERCEIROS-PESSOA 

JURIDICA 

17 
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E 

EQUIPAMENTOS 
592.00 

65 SERVICOS DE APOIO AO ENSINO 24.45 

TOTAL 616.45 

TOTAL 1,267.27 

158331 
IFSP - CÂMPUS 

SERTAOZINHO 
339030 MATERIAL DE CONSUMO 

1 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 200.00 

22 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO 288.00 



24 
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS 

IMOVEIS/INSTALACOES 
642.00 

25 MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS 792.94 

26 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 180.00 

42 FERRAMENTAS 119.00 

TOTAL 2,221.94 

TOTAL 2,221.94 

158332 
IFSP - CÂMPUS 

CUBATAO 

339030 MATERIAL DE CONSUMO 

9 MATERIAL FARMACOLOGICO 176.35 

16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 770.00 

24 
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS 

IMOVEIS/INSTALACOES 
1,323.90 

25 MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS 584.97 

26 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 398.76 

28 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA 24.00 

44 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS 128.20 

TOTAL 3,406.18 

339039 

OUTROS SERVICOS DE 

TERCEIROS-PESSOA 

JURIDICA 

17 
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E 

EQUIPAMENTOS 
745.60 

TOTAL 745.60 

TOTAL 4,151.78 

158346 

IFSP - CÂMPUS 

SAO JOAO DA 

BOA VISTA 

339030 MATERIAL DE CONSUMO 

17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 80.00 

19 
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E 

EMBALAGEM 
72.00 

22 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO 12.00 

23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 551.65 

24 
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS 

IMOVEIS/INSTALACOES 
891.35 

25 MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS 88.00 

26 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 748.95 

35 MATERIAL LABORATORIAL 150.00 

TOTAL 2,593.95 

339039 

OUTROS SERVICOS DE 

TERCEIROS-PESSOA 

JURIDICA 

16 MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS 799.00 

17 
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E 

EQUIPAMENTOS 
1,528.00 

81 SERVICOS BANCARIOS 1.80 

95 
MANUT.CONS.EQUIP. DE  PROCESSAMENTO DE 

DADOS 
968.00 

TOTAL 3,296.80 

TOTAL 5,890.75 

  339039 OUTROS SERVICOS DE 16 MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS 666.00 



TERCEIROS-PESSOA 

JURIDICA 
TOTAL 666.00 

TOTAL 666.00 

158364 
IFSP - CÂMPUS 

SALTO 

339030 MATERIAL DE CONSUMO 

16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 10.00 

22 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO 48.00 

24 
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS 

IMOVEIS/INSTALACOES 
794.73 

25 MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS 83.78 

26 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 798.00 

28 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA 417.57 

42 FERRAMENTAS 28.15 

TOTAL 2,180.23 

339039 

OUTROS SERVICOS DE 

TERCEIROS-PESSOA 

JURIDICA 

16 MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS 340.63 

17 
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E 

EQUIPAMENTOS 
20.00 

78 LIMPEZA E CONSERVACAO 400.00 

TOTAL 760.63 

TOTAL 2,940.86 

158520 
IFSP - CÂMPUS 

CATANDUVA 

339030 MATERIAL DE CONSUMO 
24 

MATERIAL P/ MANUT.DE BENS 

IMOVEIS/INSTALACOES 
250.00 

TOTAL 250.00 

339039 

OUTROS SERVICOS DE 

TERCEIROS-PESSOA 

JURIDICA 

16 MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS 770.00 

TOTAL 770.00 

TOTAL 1,020.00 

158525 
IFSP - CÂMPUS 

BIRIGUI 

339030 MATERIAL DE CONSUMO 

24 
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS 

IMOVEIS/INSTALACOES 
41.50 

25 MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS 62.50 

26 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 472.28 

TOTAL 576.28 

339033 
PASSAGENS E DESPESAS 

COM LOCOMOCAO 

1 PASSAGENS PARA O PAIS 750.38 

TOTAL 750.38 

339039 

OUTROS SERVICOS DE 

TERCEIROS-PESSOA 

JURIDICA 

20 
MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS 

NATUREZAS 
813.05 

95 
MANUT.CONS.EQUIP. DE  PROCESSAMENTO DE 

DADOS 
85.00 

TOTAL 898.05 

TOTAL 2,224.71 

158526 
IFSP - CÂMPUS 

ITAPETININGA 
339030 MATERIAL DE CONSUMO 

28 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA 205.00 

TOTAL 205.00 



TOTAL 205.00 

158566 
IFSP - CÂMPUS 

SUZANO 

339030 MATERIAL DE CONSUMO 

24 
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS 

IMOVEIS/INSTALACOES 
248.50 

25 MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS 300.00 

26 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 10.40 

TOTAL 558.90 

339039 

OUTROS SERVICOS DE 

TERCEIROS-PESSOA 

JURIDICA 

16 MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS 200.00 

TOTAL 200.00 

TOTAL 758.90 

158578 
IFSP - CÂMPUS 

HORTOLANDIA 

339030 MATERIAL DE CONSUMO 

4 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS 55.00 

16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 184.80 

24 
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS 

IMOVEIS/INSTALACOES 
780.15 

25 MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS 280.00 

26 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 457.50 

33 MATERIAL P/ PRODUCAO INDUSTRIAL 475.21 

TOTAL 2,232.66 

339039 

OUTROS SERVICOS DE 

TERCEIROS-PESSOA 

JURIDICA 

16 MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS 740.00 

17 
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E 

EQUIPAMENTOS 
90.00 

20 
MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS 

NATUREZAS 
760.00 

TOTAL 1,590.00 

TOTAL 3,822.66 

158579 
IFSP - CÂMPUS 

VOTUPORANGA 

339030 MATERIAL DE CONSUMO 

19 
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E 

EMBALAGEM 
55.60 

24 
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS 

IMOVEIS/INSTALACOES 
1,170.00 

25 MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS 858.91 

26 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 732.11 

28 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA 800.00 

TOTAL 3,616.62 

339039 

OUTROS SERVICOS DE 

TERCEIROS-PESSOA 

JURIDICA 

20 
MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS 

NATUREZAS 
790.00 

TOTAL 790.00 

TOTAL 4,406.62 

158581 
IFSP - CÂMPUS 

ARARAQUARA 
339030 MATERIAL DE CONSUMO 

24 
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS 

IMOVEIS/INSTALACOES 
515.20 

25 MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS 417.26 



TOTAL 932.46 

TOTAL 932.46 

158583 
IFSP - CÂMPUS 

BARRETOS 

339030 MATERIAL DE CONSUMO 

24 
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS 

IMOVEIS/INSTALACOES 
165.22 

25 MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS 22.00 

26 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 400.00 

28 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA 400.00 

TOTAL 987.22 

339039 

OUTROS SERVICOS DE 

TERCEIROS-PESSOA 

JURIDICA 

17 
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E 

EQUIPAMENTOS 
1,510.00 

TOTAL 1,510.00 

TOTAL 2,497.22 

158584 

IFSP - CÂMPUS 

PRESIDENTE 

EPITACIO 

339030 MATERIAL DE CONSUMO 

24 
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS 

IMOVEIS/INSTALACOES 
200.00 

26 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 280.00 

TOTAL 480.00 

TOTAL 480.00 

158710 
IFSP - CÂMPUS 

BOITUVA 

339030 MATERIAL DE CONSUMO 

24 
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS 

IMOVEIS/INSTALACOES 
43.15 

26 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 422.70 

TOTAL 465.85 

339039 

OUTROS SERVICOS DE 

TERCEIROS-PESSOA 

JURIDICA 

33903917 
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E 

EQUIPAMENTOS 
300.00 

TOTAL 300.00 

TOTAL 765.85 

158711 
IFSP - CÂMPUS 

MATAO 

339030 MATERIAL DE CONSUMO 

7 GENEROS DE ALIMENTACAO 215.27 

24 
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS 

IMOVEIS/INSTALACOES 
1,095.60 

26 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 364.63 

42 FERRAMENTAS 15.64 

TOTAL 1,691.14 

TOTAL 1,691.14 

158713 

IFSP - CÂMPUS 

SAO JOSE DOS 

CAMPOS 

339030 MATERIAL DE CONSUMO 
1 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 50.70 

TOTAL 50.70 

TOTAL 50.70 

158714 
IFSP - CÂMPUS 

CAMPINAS 
339030 MATERIAL DE CONSUMO 

14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 326.40 

17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 245.00 

24 
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS 

IMOVEIS/INSTALACOES 
1,277.19 

26 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 790.91 



Fonte: SIAFI GERENCIAL 

 

4.3.8.1 Análise Crítica – Suprimentos de Fundos 

 

A utilização dos Cartões de Pagamentos do Governo Federal na Modalidade Suprimento de Fundos teve, em 2016, significativa diminuição de 

gastos, se comparados com os valores de 2015, o que reflete um melhor aproveitamento do planejamento de gastos da Gestão.  

A Portaria que atualiza anualmente o Manual de Suprimento de Fundos teve fundamental inferência para essa diminuição, pois, entre os 

aspectos de melhoria de controle, estão o repasse e o treinamento realizados junto aos profissionais de Contabilidade dos câmpus, para que fossem 

replicados aos Ordenadores de Despesa e Supridos quanto às regras de utilização e limites. Nesse sentido, entendemos oportuno destacar que os limites 

de utilizações estabelecidos em Lei não foram ou ultrapassados em nenhum dos câmpus e para Nenhum Elemento de Despesa. 

TOTAL 2,639.50 

339039 

OUTROS SERVICOS DE 

TERCEIROS-PESSOA 

JURIDICA 

16 MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS 306.00 

TOTAL 306.00 

TOTAL 2,945.50 

 41,198.51 



4.4 Apresentação e análise de indicadores de desempenho 

 

A análise dos indicadores de desempenho, do Acórdão nº 2.267/2005 – TCU/Plenário, 

acadêmicos, socioeconômico e gestão de pessoas (índice de titulação do corpo docente) é realizada 

pela Pró-Reitoria de Ensino e a dos indicadores administrativos, pela Pró-Reitoria de 

Administração. 

A Pró-Reitoria de Ensino é responsável pela formulação e execução da política de ensino 

do Instituto Federal de São Paulo (IFSP), articulada com a Pesquisa e Extensão, em consonância 

com as diretrizes provenientes do MEC e do Conselho Superior do IFSP. 

Na sequência, estão listadas as principais ações realizadas pela Pró-Reitoria de Ensino, no 

ano de 2016: 

 Articuladas entre todas as diretorias: 

 II Congresso de Educação Profissional e Tecnológica (II Conept): ação articulada 

entre a Pró-Reitoria de Ensino e o Câmpus Votuporanga, realizada no Câmpus 

Votuporanga, nos dias 28 e 29 de novembro de 2016. 

 Foram criados grupos de trabalho visando propor diretrizes curriculares para os 

Cursos do IFSP a partir dos CNCT e DCNs. 

 Coordenação dos trabalhos de revisão da organização didática dos cursos 

superiores de graduação, resultando em aprovação do novo documento em 

dezembro de 2016. 

 Coordenação dos trabalhos de revisão da organização didática dos cursos de 

educação básica, cuja proposta é conseguir aprovação de um novo documento em 

meados de 2017. 

 Elaboração de documento que altera o trâmite de PPCs, bem como cria 

procedimentos de extinção dos cursos da instituição. O referido documento foi 

aprovado com a publicação da Resolução 143 de 01 de novembro de 2016. 

Ações de cada diretoria:  

Diretoria de Educação Básica – DEB 

 Implementação de Cursos 

Com a aprovação do PDI (2014-2018) o IFSP estabeleceu como política para 

a Educação Básica o aumento da oferta do Técnico Integrado ao Ensino Médio com 

vistas ao atendimento dos princípios estabelecidos na Lei 11892/2008, que trata 

sobre a verticalização do Ensino. 

A PRE iniciou no ano de 2015 a discussão sobre as diretrizes para o 

atendimento da referida oferta e a partir disso foi construído o documento norteador. 

Vale ressaltar que com os projetos pedagógicos aprovados no Conselho Superior 

chegou-se ao número de 25 câmpus atendidos entre 2015-2016, e em 2017 a 

perspectiva é que todos os câmpus ofertem esse tipo de modalidade. 



 
Figura 5 – Número de Cursos Aprovados e em Trâmite 

 

 Instauração da comissão central para acompanhamento das discussões 

relativas à base nacional comum curricular, projeto de lei de reforma do 

ensino médio e minuta para diretrizes dos cursos técnicos integrados ao nível 

médio. 

Considerando os importantes movimentos nacionais relacionados ao 

ensino médio, essa comissão teve por objetivo divulgar informações e organizar 

discussões nos diferentes câmpus do IFSP acerca da temática. Os trabalhos dessa 

comissão ainda se encontram em andamento.  

 Implantação das comissões de elaboração e implementação dos projetos 

pedagógicos dos cursos de educação básica. 

Considerando que os cursos de educação básica não contam, do ponto de 

vista legal, com um Núcleo Docente Estruturante, foram implantadas comissões 

de elaboração e implementação de projetos pedagógicos, considerando ser 

imprescindível institucionalizar um fórum para acompanhamento e discussões 

das questões relativas aos cursos de educação básica.  

 Elaboração do relatório final relativo ao acordo de cooperação técnica 

estabelecido entre IFSP e Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. 

Ainda que não haja previsão de continuidade de oferta de cursos técnicos 

integrados ao ensino médio em parceria com a Secretaria de Educação do Estado 

de São Paulo, é de comum acordo entre essa Instituição e a Secretaria Estadual a 

necessidade de produção de um relatório de avaliação dessa experiência. Assim, 

foi iniciada em 2015 a produção do relatório, com continuidade no ano de 2016, 

sendo realizada profunda análise de dados quantitativos, além da aplicação de 

questionários e realização de entrevistas. 

 Análise de projetos político pedagógicos de curso (implantação, 

reformulação e atualização) 

Ações realizadas com as demais diretorias: 

 Discussão das diretrizes para os cursos técnicos e tecnológicos. 

 Publicação da resolução que altera o trâmite dos PPCs. Resolução 143 de 01 de 

novembro de 2016. 

 Participação na produção da minuta da nova Organização didática. 

  Diretoria de Graduação – DGR 



 Acompanhamento do Programa de Educação Tutorial. 

 Aprovação de 29   novos cursos superiores de graduação no IFSP. 

 Início dos trabalhos de elaboração de diretrizes para os cursos de Licenciatura no 

"Encontro de Licenciaturas" realizado no II Conept em Votuporanga. 

 Encontro com os Pedagogos do IFSP para orientação de Análise Técnico-

Pedagógica de cursos. 

 Reformulação da Resolução do Núcleo Docente Estruturante dos cursos 

superiores. 

 Continuação do processo de reformulação dos cursos de licenciatura em 

atendimento às novas Diretrizes Curriculares para os cursos de formação de 

professores. 

 Participação do grupo de análise de dados qualitativos de causas de evasão dos 

cursos superiores. 

 Análise de processos de titulação de candidatos a docentes do 

IFSP encaminhados pela Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional. 

Ações da DEB, articuladas, com as demais diretorias: 

 Construção de diretrizes que orientam a oferta dos diferentes cursos técnicos e 

tecnológicos do IFSP. 

 Acompanhamento junto à Diretoria de Avaliação Externa dos processos de 

reconhecimento, diligências e protocolos de compromisso dos cursos superiores 

de graduação. 

 Participação da Coordenadoria de Licenciaturas junto à Diretoria de Educação 

Básica em videoconferência sobre a medida provisória de reforma do ensino 

médio. 

 Colaboração na construção da minuta de Trâmite de PPC. 

 Participação do II Conept realizado no Câmpus Votuporanga. 

 Participação na produção da minuta da nova Organização didática. 

  Diretoria de Educação a Distância – DED 

 Oferta de cursos de capacitação aos servidores para transposição de 

conhecimentos didáticos e utilização do AVA.  

 Regulamentação dos polos de apoio presencial pelo Conselho Superior.  

 Produção de videoaulas e disponibilização no Moodle.  

Ações da Equipe de Formação Continuada 

 Durante o ano de 2016 as ações da Equipe de Formação Continuada nos câmpus 

tinham o intuito de contribuir para melhorar os índices de evasão e repetência. 

Para tanto, o planejamento visou compreender melhor a complexa estrutura do 

IFSP: as características dos cursos que oferece - educação básica nas 

modalidades educação profissional e educação de jovens e adultos; ensino 

superior: licenciatura, tecnologias e bacharelado, cursos de formação inicial e 

continuada, pós-graduação, bem como as características dos estudantes e 

docentes que estão envolvidos diretamente no processo de ensino e de 

aprendizagem. 

 Acompanhamento das ações realizadas nos câmpus pelas Equipes de Formação 

continuada mediante:  

o 1) videoconferências mensais;  

o 2) proposição de roteiro com sugestões de textos, vídeos e outros 

materiais para discussão da permanência e êxito dos estudantes no IFSP: 

  Perfil do estudante;  

 O estudante trabalhador;  

 Avaliação, recuperação e retenção;  

 Vulnerabilidade social: condições sociais dos estudantes e as 

implicações na permanência e êxito;  



 Racismo, políticas afirmativas e cotas;  

 Metodologias diversificadas.  

 Oficinas:  

o 1) Produção de vídeo como atividade pedagógica;  

o 2) Gênero e diversidade;  

o 3) Adaptação curricular e de aula para o aluno público-alvo da educação 

especial;  

o 4) Brinquedos e jogos no ensino de Física;  

o 5) Práticas educacionais para a valorização da diversidade étnico-racial;  

o 6) Design thinking para educadores: inovação em sala de aula;  

o 7) Aprendizagem baseada em casos;  

o 8) Pedagogia de Projetos: A construção de um conhecimento complexo. 

 Encontro com representantes da equipe de formação continuada durante o II 

Conept para avaliação de 2016 e planejamento para 2017. 

 Acompanhamento e suporte aos câmpus nas ações de formação continuada de 

professores.  

 Oferta de encontros, palestras, workshops/oficinas voltados à formação 

continuada dos servidores.  

 Realização de oficinas pedagógicas para formação da comunidade escolar no uso 

das Tecnologias e novas mídias aplicadas aos processos pedagógicos.  

 Capacitação da equipe de Tecnologia da Informação para instalação e gerência 

do ambiente Moodle.  

 Oferta do curso “IFSP para Tod@s” visando formação dos servidores para 

atendimento às pessoas com necessidades educacionais específicas e outras ações 

inclusivas.  

 Definição do Moodle como Ambiente Virtual de Aprendizagem do IFSP com 

apoio do Comitê de TI.  

 Disponibilização aos alunos de EAD laboratórios, biblioteca, serviço 

sociopedagógico e demais serviços pertinentes aos discentes.  

Ações da DED, articuladas, com as demais diretorias: 
 Acompanhamento e orientação presencial às comissões de elaboração e 

implantação de curso em articulação com a DEB e DGR com vistas a:  

o 1) compreensão da concepção e dos princípios que regem a oferta dos 

cursos no IFSP;  

o 2) contribuir para a celeridade na tramitação dos processos. 

 Participação no 4º Encontro do sociopedagógico coordenado pela DPE. 

 Participação na produção da minuta da nova Organização didática. 

 Participação, em articulação com DEB, DGR e DED na discussão das “Diretrizes 

para os cursos técnicos e tecnológicos do IFSP”. A ação foi desenvolvida em 4 

polos (São Miguel Paulista, Capivari, Hortolândia e Araraquara) com 

participação de professores de 33 cursos do eixo tecnológico Informação e 

Comunicação. 

  Diretoria de Projetos Especiais – DPE 

Estão vinculadas à Diretoria de Projetos Especiais, a Diretoria Adjunta de Ações 

Pedagógicas (a partir do segundo semestre de 2016 ficou vinculada à DED), a Coordenadoria de 

Assistência Estudantil e a Coordenadoria de Ações Inclusivas. 

  Ações da Coordenadoria de Assistência Estudantil: 

 Implementação do acompanhamento da execução orçamentária da Política de 

Assistência Estudantil. 

 Implantação do módulo da Assistência Estudantil no Sistema SUAP. 

 Realização da segunda edição da pesquisa sobre a Assistência Estudantil com os 

estudantes do IFSP. 



 Elaboração e divulgação do Relatório da Política de Assistência Estudantil 

referente ao triênio 2013-2015. 

 Realização do 1º Fórum de Alimentação Escolar e Assistência Estudantil. 

 Assinatura do Termo de Adesão ao Programa Bolsa Permanência do MEC. 

 Orientações aos câmpus para atendimento a demandas específicas apresentadas 

por estes.  

Ações da Coordenadoria de Ações Inclusivas: 

 Construção da proposta da Instrução Normativa que estabelece orientações para 

identificação e acompanhamento do estudante com necessidades específicas pelo 

NAPNE. 

 Tradução do edital do processo seletivo em LIBRAS:  em maio e outubro, houve 

a gravação dos Editais nº 717/2016 e nº258/2016, em LIBRAS, para o processo 

seletivo para ingresso no primeiro e segundo semestre de 2016, respectivamente. 

 Comissão de Acessibilidade. 

 Construção do Relatório Anual NAPNE em Ação 2016. 

 Orientações aos câmpus para atendimento a demandas específicas apresentadas 

por estes. 

Ações da Diretoria Adjunta de Ações pedagógicas: 

 Estudo, análise, encaminhamento e sistematização do Plano Estratégico de 

Permanência e Êxito – CIPEE. 

 Sistematização dos dados da Bolsa Ensino 2016. 

 Encontro do CSP e CAE. 

 Encontros mensais por videoconferência da Formação Continuada Docente, tema 

de 2016: Permanência e Êxito dos Estudantes do IFSP. 

 Realização de 8 oficinas pedagógicas. 

 No primeiro semestre de 2016 houve o acompanhamento das atividades das 

equipes de Formação Continuada. No segundo semestre de 2016 as ações de 

formação continuado passaram a ser de responsabilidade da DED.  

 Segundo encontro de Formação Continuada. 

Ações da DPE, articuladas, com as demais diretorias: 

 Capacitação Interna aos servidores, principalmente aos envolvidos com as ações 

do NAPNE nos câmpus, por meio do curso IFSP para Tod@s (Ação em conjunto 

com a DED). 

 Capacitação Interna aos servidores, principalmente aos envolvidos com as ações 

do NAPNE nos câmpus, por meio do curso IFSP para Tod@s (Ação em conjunto 

com a DED). 

  Diretoria de Administração Acadêmica – DAA 

Estão vinculadas à Diretoria de Administração Acadêmica, a Diretoria Adjunta de Registros 

de Diplomas, a Diretoria Adjunta de Avaliação Externa, a Coordenadoria das Bibliotecas, a 

Coordenadoria de Registros Acadêmicos e a Coordenadoria de Sistemas Acadêmicos. 

 Atendimento e esclarecimento de dúvidas aos Câmpus, estudantes e comunidade 

externa. 

 Orientação para elaboração do calendário do ano subsequente. 

 Publicação do Edital de certificação ENEM, edição 2015. 

 Publicação de Edital de Revalidação de Diplomas. 

 Trabalho conjunto com o setor de Tecnologia da Informação para manutenção 

dos sistemas acadêmicos. 

 Emissão das carteiras estudantis de todos os câmpus, através do sistema CRD 

(Valid). 

 Negociação com a contratada do sistema Cartório de Registro de Diplomas - 

CRD para supressão de 55% do valor contratado. 

 Envio de três servidores ao Instituto Federal do Rio Grande do Norte para assistir 



apresentação do SUAP educacional. 

 Início dos estudos e elaboração do SUAP educacional para implantação, no 

ensino superior de graduação. 

 Homologação dos dados cadastrais dos estudantes no SUAP educacional. 

 Capacitação das Coordenadorias de Registros Acadêmicos, em outubro de 2016, 

visando o fechamento do período letivo no webdiário e sistema NAMBEI; 

Diretoria Adjunta de Avaliação Externa - DAEX 

 Visita prévia aos câmpus para Reconhecimento de cursos de Graduação pelo 

INEP/MEC, conforme demanda de agendas. Foram realizadas 15 visitas in loco 

pelo INEP/MEC e 12 pré-visitas, pela DAEX, em:  Avaré, Bragança Paulista, 

Boituva, Campinas, Campos do Jordão, Jundiaí, Capivari, Hortolândia, São 

Roque, São Paulo, Suzano e Votuporanga. 

 Acompanhou as avaliações dos cursos de graduação e câmpus IFSP junto à 

Comissão Própria de Avaliação do IFSP (CPA). 

 Acompanhou, analisou e publicou os relatórios de avaliação do INEP/MEC junto 

aos coordenadores de cursos reconhecido. 

 Foram verificadas as   fragilidades apontadas pelos avaliadores in loco do 

INEP/MEC, e encaminhadas aos coordenadores de cursos. 

 Encerramento de processos de atualização de Projetos Pedagógicos de cursos de 

Graduação em aberto, para o reconhecimento dos mesmos. 

 Construção de um mapa da rede de Avaliadores INEP/IFSP e suas áreas de 

atuação profissional e por região de câmpus; 

 Realização de encontro no Câmpus Capivari, visando orientar alguns câmpus 

sobre os procedimentos de reconhecimento de 08 (oito) cursos que tiveram 

Protocolo INEP/MEC aberto no mês de abril de 2016. Oficinas de orientação 

para os NDEs – Núcleo Docente Estruturante dos cursos (turma máxima de 40 

pessoas) em parceria com a DPE, DGD e Avaliadores INEP/IFSP. 

 Em novembro, durante o II Congresso de Educação Profissional e Tecnológico 

do IFSP – Conept, foi realizada a capacitação das Coordenadorias de Registros 

Acadêmicos e Coordenadorias de Bibliotecas. 

 Foi iniciada a elaboração de manual para os processos de reconhecimento, e do 

roteiro para a gravação de vídeo aulas.  

 Foram   elaborados Slides para a gravação de áudio (estilo aula narrada) e o 

projeto pedagógico do curso de capacitação "Avaliação de Cursos de 

Graduação". 

Ações da DAEX em parceria com o Pesquisador Institucional: 

 Para o recredenciamento da Instituição foram realizadas (06) seis pré-visitas in 

loco e acompanhamento da equipe INEP/MEC nos Câmpus Piracicaba, São 

Paulo, Bragança Paulista, Cubatão, Guarulhos e Sertãozinho. 

 Encerramento de (06) seis processos para abertura dos atos regulatórios de 

reconhecimento de cursos em 2017. 

 Abertura de processos de reconhecimento de curso no sistema e-MEC dos cursos 

superiores que integralizem 50% a 75% de oferta.  

 Acompanhamento e orientação de 33 (trinta e três) processos em andamento: 24 

(vinte e quatro) processos abertos em 2016, 11 (onze) de reconhecimento, 11 

(onze) de renovação de reconhecimento e 2 (dois) protocolos de compromisso. 

Diretoria Adjunta de Registro de Diplomas - DRD 

 Atendimento e esclarecimento de dúvidas aos Câmpus, estudantes e comunidade 

externa. 

 Registro dos diplomas dos cursos de graduação e pós-graduação stricto sensu 

expedidos pelo IFSP. 

 Revalidação dos diplomas de cursos técnicos e tecnológicos emitidos por 



instituições educacionais estrangeiras.   
 Coordenação do cadastro e alteração das estruturas curriculares dos cursos do 

IFSP, no sistema informatizado. 

 Verificação e ateste da regularidade do registro acadêmico em documentos 

expedidos pelo IFSP. 

 Cadastro de cursos no sistema acadêmico – 56 (cinquenta e seis) implantações, 

36 (trinta e seis) atualizações e 12 (doze) reformulações.   

 Emissão de documentos acadêmicos – diplomas, certificados e carteiras 

estudantis de todos os câmpus, através do sistema CRD (VALID). 

 Documentos impressos pelo sistema VALID e enviados aos câmpus:  

o Total de 17.911 (dezessete mil, novecentos e cinquenta e sete) 

documentos; 

o 196 (cento e noventa e seis) diplomas de cursos técnicos e qualificação 

profissional; 

o 1.026 (mil e vinte e seis) diplomas registrados; 

o 16.689 (dezesseis mil, seiscentos e oitenta e nove) carteirinhas estudantis 

emitidas. 

 Estudo e elaboração de material de treinamento para implantação do SUAP 

Educacional. 

 Reuniões periódicas com a VALID para adequação e acompanhamento do 

sistema CRD. 

 Treinamento e orientação referente aos sistemas acadêmicos. 

 Videoconferências com orientações do sistema CRD. 

Coordenadoria de Registros Acadêmicos - CRA 

 Atendimento e esclarecimento de dúvidas aos câmpus, estudantes e comunidade 

externa. 

 Acompanhamento de todo o processo de registro e revalidação de diplomas. 

 Solicitações: 4 recebidas 

 Acompanhamento de todo o processo de certificação do Ensino Médio via 

ENEM: 

o 250 (duzentas e cinquenta) solicitações de candidatos que não optaram 

pela certificação no ato da inscrição. 

o 651 (seiscentas e cinquenta e uma) declarações parciais de proficiência –

impressão pelo Sistema CRD – VALID. 

o 421 (quatrocentas e vinte e uma) certificações do ENEM – impressão pelo 

Sistema CRD – VALID. 

o Orienta as Coordenadorias de Registros Escolares no processo de 

solicitação de registro de diplomas e certificados de conclusão do Ensino 

Médio via ENEM;  

 Assessorar a Pró-Reitoria de Ensino e os seus órgãos nas atividades necessárias 

ao registro acadêmico.  

 Continuidade à organização dos arquivos em suporte papel e eletrônico de toda a 

documentação da PRE. 

 Desenvolvimento das diretrizes da política de arquivo do IFSP. 

 Capacitação das Coordenadorias de Registros Acadêmicos no II Conept; 

 Organização do grupo de trabalho para construção do centro de memória do 

IFSP. 

 Aprovação da Comissão Permanente de Avaliação de Documentos - 

COPAD/IFSP; 

 Elaboração do Regimento Interno – COPAD. 

Coordenadoria de Bibliotecas - CBI 

 Atendimento e esclarecimento de dúvidas aos câmpus, estudantes e comunidade 



externa. 

 Coordenação do funcionamento sistêmico das Bibliotecas dos câmpus do IFSP. 

 Aprimoramento e promoção da política informacional do IFSP.  

 Apoio e acompanhamento das atividades das Bibliotecas nos câmpus.  

 Inclusão de servidores do IFSP no sistema de gerenciamento de acesso ao Portal 

de Periódicos da CAPES. 

 Inclusão de servidores das bibliotecas do IFSP no sistema Pergamum. 

 Capacitação das Coordenadorias de Bibliotecas, no II Conept, com foco na 

avaliação externa, catalogação no Pergamum e novas formas de aquisição. 

 Contratação da Biblioteca Virtual Pearson.Aquisição de Periódicos. 

 Aquisição dos Códigos de Catalogação, Código de Classificação Decimal de 

Dewey. 

Coordenadoria de Sistemas Acadêmicos - CSA 

A Coordenadoria de Sistemas Acadêmicos foi criada no mês de dezembro de 2016 com o 

objetivo de: 

 Acompanhar o desempenho dos sistemas acadêmicos. 

 Realizar estudos para melhorias dos sistemas acadêmicos. 

 Dirimir dúvidas quanto aos sistemas. 

 Encaminhar ao departamento de Tecnologia da Informação, informações quanto 

à necessidade de correções nos sistemas.  

 Verificar as falhas nos sistemas, apontadas pelos usuários, e providenciar a 

solução ao setor responsável. 

 Realizou em seu ano de criação: 

o Estudos e elaboração de manuais para capacitação e implantação do 

SUAP Educacional. 

Ações da DAA, articuladas, com as demais diretorias: 

 Discussão e elaboração da nova Organização Didática com todos os setores da 

PRE e com a comunidade. 

 Finalização e envio para aprovação da nova Organização Didática dos cursos 

superiores de graduação; 

 Capacitação dos servidores das Coordenadorias de Registros Acadêmicos, em 

novembro de 2016, no II CONEPT, com equipe de avaliação externa, Gestão 

Documental, Sistema CRD, equipe NIDI com os Sistemas do MEC, Censup, 

Sistec e relatório de gestão 2016 e Workshop Motivacional com Adriano 

Galhardo; 

 Videoconferências a cada seis meses, em parceria com a DPAC, visando orientar 

os câmpus sobre os procedimentos de matrículas. 

 Institucionalização dos trâmites/rotinas de atualização e extinção de curso junto 

às suas instâncias. Contribuição para elaboração da Resolução nº 143/2016. 

  Diretoria de Políticas de Acesso – DPAC 

 Coordenação dos Processos Seletivos 2º semestre de 2016 e 1º semestre de 2017, 

assim como fiscalização das atividades realizadas pela empresa contratada. 

 Aperfeiçoamento das ações da Comissão Permanente do Processo Seletivo, 

responsável, entre outras, pela divulgação dos processos junto à comunidade. 

 Discussão das Políticas de Acesso no IFSP durante o II Conept. 

 Produção de vídeos de curta duração para divulgação dos Processos Seletivos. 

 Produção de vídeos de curta duração para divulgação dos Cursos Técnicos de 

Nível Médio ofertados pelo IFSP. 

 Elaboração do Edital em LIBRAS para os Processos Seletivos, em consonância 

com a Lei N°13.146/2015. 

 Integração do sistema de inscrição nos processos seletivos ao de matrículas e ao 

SUAP acadêmico.  



 Acompanhamento e execução do ingresso de discentes nos cursos superiores, por 

meio do Sistema de Seleção Unificado – SISU, 2º semestre de 2016 e 1º semestre 

de 2017. 

 Participação na comissão organizadora do Seminário de Acesso ao Ensino 

Superior – SAES 2016, em parceria com a Universidade Federal do ABC e a 

Universidade Federal de São Carlos.  

  Núcleo de Informações e dados Institucionais – NIDI 

Ações referentes ao Relatório de Gestão – Exercício 2016 

 Acompanhamento e orientações referentes ao cadastro e atualizações no SISTEC, 

tendo em vista a confiabilidade das informações prestadas. 

 Levantamento de informações e orientações aos câmpus para elaboração do 

relatório de gestão. 

 Compilação e análise dos indicadores de desempenho, do Acórdão nº 2.267/2005 

– TCU/Plenário, acadêmicos, socioeconômico e gestão de pessoas (índice de 

titulação do corpo docente) para elaboração do Relatório de Gestão do IFSP. 

Ações diversas 

 Elaboração de material para auxiliar os trabalhos da comissão permanente do 

PDI. 

 Levantamento de informações e elaboração do Anuário 2016 do IFSP – Ano 

Base 2015. 

 Extração mensal de dados do SISTEC para publicação do número de estudantes 

matriculados nos cursos do IFSP. 

 Participação no encontro das Coordenadorias de Registros Acadêmicos, realizado 

pela Diretoria de Administração Acadêmica, para orientações referentes aos 

cadastros e atualizações no SISTEC, tendo em vista o relatório de gestão; 

  Ações do Pesquisador Institucional – PI 

 Orientações referentes ao ENADE – Exame Nacional de Desempenho de 

Estudantes. 

 Orientações referentes ao CENSUP – Censo da Educação Superior. 

 Orientações referentes ao EDUCACENSO – Censo da Educação Básica. 

 Orientações referentes ao Sistema Nacional de Informação da Educação 

Profissional e Tecnológica (SISTEC) 

 Monitoramento do lançamento das informações no sistema pelos câmpus; 

 Liberação/atualização de acessos de servidores ao sistema; 

 Solicitações de abertura do sistema para atualização de informações pendentes 

“matrícula extemporânea”; 

 Orientações referentes ao E-MEC: Sistema de Regulação da Educação Superior 

 Cadastro de auxiliares institucionais (liberação de acesso de servidores aos 

processos protocolados). 

 Cadastro de novos cursos superiores no sistema. 

 Solicitações de abertura de processos de reconhecimento de cursos. 

 Vinculação de professores aos cursos em processo de reconhecimento. 

 Alteração de coordenadores de curso no sistema. 

 Atualização de membros da Comissão Própria de Avaliação – CPA. 

 Acompanhamento do processo de recredenciamento da instituição. 

 Orientações gerais sobre o sistema. 

Outras Ações 

 Participação em videoconferências visando orientar os câmpus sobre atos 

regulatórios do e-MEC (apoio à Diretoria de Avaliação Externa). 

 



4.4.1 Apresentação e análise dos indicadores de desempenho conforme deliberações do Tribunal de Contas da União 

 

Os indicadores do Acórdão nº 2.267/2005 – TCU/Plenário são calculados e analisados pela Rede Federal e pela SETEC desde 2005. 

A SETEC extrai os dados brutos do Sistema Nacional de Informação da Educação Profissional e Tecnológica (SISTEC), Sistema Integrado de 

Administração de Recursos Humanos (SIAPE), e SIAFI, sistemas oficiais de registro de matrículas, gestão de pessoas e movimentação financeira, 

respectivamente, e, com o objetivo de padronizar a geração dos indicadores, utiliza procedimento centralizado de extração de dados na mesma data 

para todas as instituições, realiza procedimentos de cálculos automatizados dos componentes e gera, então, os indicadores, ganhando consistência nos 

resultados consolidados, que são encaminhados para as Instituições da Rede Federal. 

Considerando o exposto e visando uma análise consistente dos indicadores, o Instituto Federal de São Paulo (IFSP), por meio da Pró-Reitoria 

de Ensino, utilizou os dados extraídos pela SETEC para a análise dos indicadores acadêmicos e gestão de pessoas (índice de titulação do corpo 

docente). 

O quadro 4.4.1 - Resultado dos Indicadores, apresenta, os indicadores de desempenho da instituição dos últimos 05 (cinco) anos. Os dados 

referentes ao ano de 2016, foram extraídos do SISTEC, SIAPE, SIAFI e também de dados socioeconômicos apresentados pelos câmpus, sob a 

supervisão dos (as) respectivos(as) Diretores(as)-Gerais.  
 

Quadro 4.4.1 – Resultados dos Indicadores – Acórdão TCU nº 2.267/2005 

Indicadores Fórmula de Cálculo 

Exercícios 

2016 2015 2014 2013 2012 

Acadêmicos 

Relação Candidato/Vaga Item 4.4.2.1 7,0 11,4 12,7 23,2 20,5 

Relação Ingressos/Matrícula Item 4.4.2.2 60,2 46,1 34,6 32,68 42,7 

Relação Concluintes/Matrícula Item 4.4.2.3 26,5 23,2 14,0 5,1 8,6 

Índice de Eficiência Acadêmica – 

Concluintes 
Item 4.4.2.4 52,5 52,5 42,2 33,9 24,9 

Índice de Retenção do Fluxo Escolar Item 4.4.2.5 20,3 22,4 25,6 19,0 24,0 

Relação de Alunos/Docentes em Tempo 

Integral 
Item 4.4.2.6 15,9 19,6 16,6 15,8 17,3 

Administrativos 

Gastos Correntes por Aluno 
R$ 743.444.107,76 (Total de gastos correntes) / 

55.454 (Alunos matriculados) 
 R$ 11.311,16  R$ 11.616,83 R$ 12.798,08 R$ 10.262,93 R$ 9,190.09 

Percentual de Gastos com Pessoal 
R$ 546.501.070,61 (Gastos com pessoal) / R$ 

743.444.107,76 (Gastos totais) x 100 
79,06 73,13 70,55 66.84 62.95 

Percentual de Gastos com outros Custeios 
 R$ 81.818.727,58 (Gastos com outros custeios) 

/ R$ 743.444.107,61 (Gastos totais) x 100 
11,52 13,36 13,39 12,88 14.85 

Percentual de Gastos com Investimentos R$ 70.007.307,09 (Investimentos e Inversões) / 9,42 13,51 16,07 20.27 22.20 



R$ 743.444.107,61 (Gastos totais) x 100 

Socioeconômico 
Número de Alunos Matriculados por Renda per 

Capita Familiar 

Renda até 0,5 SM  19,7 11,2 % 17,1% 

28% 1 25%  1 

Renda de 0,5 SM até 1,0 SM  25,9 23,0 % 28,7% 

Renda de 1,0 SM até 1,5 SM  18,2 24,3 % 22,8% 

Renda de 1,5 SM até 2,0 SM  14,7 21,9 % 16,5% 

Renda de 2,0 SM até 3,0 SM  6,5 9,3 % 7,7% 

Renda acima 3,0 SM  15,0 10,3 % 7,3% 

Gestão de 

Pessoas 
Índice de Titulação do Corpo Docente3 

Aperfeiçoamento 

4,0 4,0 3,25 2 

1,2% 1,0% 

Especialização 13,6% 15,6% 

Mestrado 50,6% 50,2% 

Doutorado 28,7% 24,8% 

Fontes: SISTEC, 2016; SIAPE, 2016; SIAFI, 2016; Relatório de Gestão 2015 e Informações dos câmpus. 
1 percentual de vulnerabilidade social (caracterizada por renda familiar per capita inferior a 1,5 salário mínimo). São resultados parciais com base no número de alunos assistidos em 

alguns câmpus. 
2 o índice de titulação docente, em 2014, foi calculado sem considerar os docentes aperfeiçoados. 

3 Fórmula de cálculo, vide itens 4.4.2.3.A e 4.4.2.4.A, respectivamente. 



4.4.2 Resultados dos Indicadores Acadêmicos 

 

No ano de 2016 os indicadores foram calculados para 32 (trinta e dois) câmpus, 05 (cinco) 

câmpus avançados e um Centro de Referência. Os quadros com os indicadores de desempenho 

acadêmicos, socioeconômico e titulação do corpo docente apresentam, por câmpus, a série histórica 

a partir de 2014, portanto os quadros mostram informações referentes a câmpus que não se 

encontravam em atividade no ano de 2016. 

Pretende-se apresentar por meio dos indicadores acadêmicos, o desempenho do IFSP em 

diversos aspectos da ação educativa que possibilitam avaliar a instituição. 

Para o cálculo, foram considerados os cursos regularmente ofertados pela instituição, quais 

sejam: 

a) Técnicos Integrados ao Ensino Médio; 

b) Técnicos Integrados ao Ensino Médio – PROEJA; 

c) Técnicos Concomitantes/Subsequentes; 

d) Licenciaturas; 

e) Tecnologias;  

f) Bacharelados; 

g) Pós-graduação. 

Foram considerados também, para o cálculo dos indicadores, os cursos de formação inicial e 

continuada (FIC), ofertados pela instituição, mas que não fazem parte do PRONATEC. 

4.4.2.1 – Relação de Candidatos por Vaga (RCV) 

 

Este indicador mede a consonância entre a oferta de vagas em relação à procura do público. 

 
Onde: 

Inscritos: total de inscritos nos processos seletivos de todos os ciclos de matrícula com data 

de início compreendido no ano de 2016. 

Vagas para ingresso: vagas ofertadas em todos os ciclos de matrícula com início do ciclo 

compreendido no ano de 2016. 

O quadro 4.4.2.1 apresenta a relação de candidatos por vaga para todos os câmpus e os 

quadros 4.4.2.1A e 4.4.2.1B, apresentam a relação de candidatos por vaga para os cursos do IFSP. 

 
Quadro 4.4.2.1 - Relação de candidatos por vaga (por câmpus) 

Câmpus 
Vagas Inscritos RCV 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 

1 Avançado Araras 1 40 110 - 53 70 - 1.3 0.6 - 

2 Avançado Fernandópolis 1 35 39 - 33 28 - 0.9 0.7 - 

3 Avançado Ilha Solteira 2 60 310 525 60 359 690 1.0 1.2 1.3 

4 Avançado Jundiaí 2 100 300 375 123 337 474 1.2 1.1 1.3 

5 Avançado Limeira 1 30 - - 25 - - 0.8 - - 

6 Avançado Mococa 1 13 57 - 13 52 - 1.0 0.9 - 

7 Avançado Pirassununga 25 - 25 24 - 25 1.0 - 1.0 

8 Avançado Presidente Prudente 1 35 120 - 35 120 - 1.0 1.0 - 

9 Avançado Rio Claro 15 25 160 15 25 160 1.0 1.0 1.0 

10 Avançado Tupã 2 - 90 738 - 64 876 - 0.7 1.2 

11 Avançado Ubatuba 1 20 - - 21 - - 1.1 - - 



12 Araraquara 560 400 620 2654 2334 2820 4.7 5.8 4.5 

13 Avaré 560 505 860 1748 1178 2876 3.1 2.3 3.3 

14 Barretos 1459 3165 1244 2677 4195 3950 1.8 1.3 3.2 

15 Birigui 574 877 1310 2209 2256 3519 3.8 2.6 2.7 

16 Boituva 490 645 1325 1679 1663 3607 3.4 2.6 2.7 

17 Bragança Paulista 320 320 360 4430 6539 5569 13.8 20.4 15.5 

18 Campinas 125 250 835 3641 3809 6251 29.1 15.2 7.5 

19 Campos do Jordão 691 542 1185 2909 2874 3150 4.2 5.3 2.7 

20 Capivari 550 330 720 525 1478 1694 1.0 4.5 2.4 

21 Caraguatatuba 820 730 1329 1079 2283 4465 1.3 3.1 3.4 

22 Catanduva 440 360 530 1678 1357 2311 3.8 3.8 4.4 

23 
Centro de Referência São 

Miguel Paulista 
- - 455 - - 433 - -  1.0 

24 Cubatão 520 520 565 6449 8832 2035 12.4 17.0 3.6 

25 Guarulhos 663 766 904 10450 11501 11571 15.8 15.0 12.8 

26 Hortolândia 320 573 774 2632 3411 3829 8.2 6.0 4.9 

27 Itapetininga 590 530 810 2288 963 2693 3.9 1.8 3.3 

28 Itaquaquecetuba - 30 600 - 30 529 - 1.0 0.9 

29 Jacareí 160 551 790 322 1053 3780 2.0 1.9 4.8 

30 Matão 295 160 969 1559 1778 2613 5.3 11.1 2.7 

31 Piracicaba 400 340 934 5512 6332 5470 13.8 18.6 5.9 

32 Pirituba - 30 1640 - 12 4551 - 0.4 2.8 

33 Presidente Epitácio 942 621 1419 1144 1330 2653 1.2 2.1 1.9 

34 Registro 360 240 1105 1691 1472 3884 4.7 6.1 3.5 

35 Salto 770 399 528 1048 653 1488 1.4 1.6 2.8 

36 São Carlos 570 566 360 9815 10197 3521 17.2 18.0 9.8 

37 São João da Boa Vista 535 677 616 1722 2065 1558 3.2 3.1 2.5 

38 São José dos Campos 320 500 1285 715 832 4835 2.2 1.7 3.8 

39 São Paulo 2 1935 2735 3182 133267 138888 127922 68.9 50.8 40.2 

40 São Roque 250 450 725 5129 4930 5500 20.5 11.0 7.6 

41 Sertãozinho 455 590 2515 5691 5581 8347 12.5 9.5 3.3 

42 Sorocaba 2 65 330 608 45 385 549 0.7 1.2 0.9 

43 Suzano 625 711 2204 2402 7510 9893 3.8 10.6 4.5 

44 Votuporanga 620 666 1222 3419 3481 4506 5.5 5.2 3.7 

Total 17357 21160 36351 220931 242257 254597 12.7 11.4 7.0 

Fonte: SISTEC, 2016 e Relatório de Gestão, 2015 
1 Câmpus suspendeu suas atividades no ano de 2015 
2 Os números de inscritos nos processos seletivos, referentes ao ano de 2016, foram retificados com base nos relatórios 

dos processos seletivos (está diferente do que extraído do SISTEC) 

 

Quadro 4.4.2.1A - Relação de candidatos por vaga (cursos FIC e regulares) 

Cursos Regulares ou FICs 
Vagas Inscritos RCV 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 

Regulares 10850 11495 12848 215530 232383 225105 19.9 20.2 17.5 

FIC 6507 9665 23503 5401 9874 29492 0.8 1.0 1.3 

Total 17357 21160 36351 220931 242257 254597 12.7 11.4 7.0 

Fonte: SISTEC, 2016 e Relatório de Gestão, 2015 



Quadro 4.4.2.1B - Relação de candidatos por vaga (tipo de curso) 

Cursos, separados por tipo 
Vagas  Inscritos RCV 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 

Bacharelado 446 440 49595 49124 111.2 111.6 

Tecnologia 2841 2920 126698 100484 44.6 34.4 

Especialização (Lato Sensu) 191 435 816 1007 4.3 2.3 

Licenciatura 1240 1440 35052 40665 28.3 28.2 

Mestrado 21 15 51 80 2.4 5.3 

Mestrado Profissional 55 63 427 402 7.8 6.4 

Técnico Concomitante 5010 5170 11867 20543 2.4 4.0 

Técnico Integrado 1571 2250 7750 12649 4.9 5.6 

Técnico Integrado - PROEJA 120 115 127 151 1.1 1.3 

PROEJA - FIC 
9665 

60 
9874 

50 
1.0 

0.8 

FIC 23443 29442 1.3 

Total 21160 36351 242257 254597 11.4 7.0 

Fonte: SISTEC, 2016 e Relatório de Gestão, 2015 

 

Analisando-se os quadros, observa-se que, no ano de 2016, a procura diminui um pouco com 

relação aos anos de 2014 e 2015, contudo verifica-se que existe demanda pelos cursos ofertados 

pelo IFSP. 

Assim como em 2015, a relação de candidatos por vaga tende a ser maior para os cursos 

superiores de graduação, pois o sistema de ingresso é via Sisu, com abrangência nacional, como 

pode ser observado no quadro 4.4.2.1B. Observa-se, ainda no quadro no 4.4.2.1B, que tanto em 

2015 quanto em 2016, os cursos mais procurados foram os bacharelados, dentre os superiores, e os 

integrados, dentre os técnicos. 

 

4.4.2.2 – Relação de Ingressos por Matrícula Atendida (RIM) 

 

Este indicador mede a capacidade de renovação do quadro discente.  

 
Onde: 

Ingressantes: todas as novas matrículas efetuadas no ano de 2016. 

Matrículas atendidas: todas as matrículas que estiveram “Em Curso” e “Integralizado em 

Fase Escolar”, por pelo menos um dia no período entre janeiro e dezembro de 2016. 

Os quadros 4.4.2.2, 4.4.2.2A e 4.4.2.2B apresentam a relação de ingressantes por matrículas 

atendidas para todos os câmpus e tipos de curso do IFSP. 

 
Quadro 4.4.2.2 - Relação de ingressantes por matriculados (por câmpus) 

Câmpus 
Ingressantes Matriculados RIM 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 

1 Avançado Araras 1 39 85 - 39 118 - 100 72.0 - 

2 Avançado Fernandópolis 1 33 32 - 33 35 - 100 91.4 - 

3 Avançado Ilha Solteira 60 312 520 60 312 521 100 100.0 99.8 

4 Avançado Jundiaí 110 318 395 110 363 513 100 87.6 77.0 

5 Avançado Limeira 1 24 - - 24 23 - 100 - - 

6 Avançado Mococa 1 13 50 - 13 50 - 100 100.0 - 

7 Avançado Pirassununga 24 5 27 24 20 27 100 25.0 100.0 

8 Avançado Presidente Prudente 1 33 111 - 33 111 0 100 100.0 - 



9 Avançado Rio Claro 15 23 174 15 38 174 100 60.5 100.0 

10 Avançado Tupã - 91 772 - 91 772 - 100.0 100.0 

11 Avançado Ubatuba 1 21 2 - 21 21 - 100.0 9.5 - 

12 Araraquara 509 406 548 778 1048 1189 65.4 38.7 46.1 

13 Avaré 490 541 964 712 823 1302 68.8 65.7 74.0 

14 Barretos 1018 2301 1349 1439 2693 1849 70.7 85.4 73.0 

15 Birigui 479 849 1105 938 1188 1426 51.1 71.5 77.5 

16 Boituva 411 567 1279 670 934 1611 61.3 60.7 79.4 

17 Bragança Paulista 297 425 382 984 1988 1396 30.2 21.4 27.4 

18 Campinas 94 171 472 133 285 665 70.7 60.0 71.0 

19 Campos do Jordão 512 475 874 782 955 1393 65.5 49.7 62.7 

20 Capivari 407 343 670 637 569 959 63.9 60.3 69.9 

21 Caraguatatuba 626 696 1128 1132 1539 1887 55.3 45.2 59.8 

22 Catanduva 322 330 401 666 683 709 48.3 48.3 56.6 

23 
Centro de Referência São Miguel 

Paulista 
- - 450 - - 450 - - 100.0 

24 Cubatão 510 523 584 1220 1739 1658 41.8 30.1 35.2 

25 Guarulhos 668 776 856 1452 2181 2126 46.0 35.6 40.3 

26 Hortolândia 310 518 594 470 804 1018 66.0 64.4 58.3 

27 Itapetininga 533 511 771 1044 1349 1393 51.1 37.9 55.3 

28 Itaquaquecetuba - 21 660 - 21 660 - 100.0 100.0 

29 Jacareí 154 407 616 154 487 876 100.0 83.6 70.3 

30 Matão 285 159 900 438 358 1168 65.1 44.4 77.1 

31 Piracicaba 461 367 804 621 739 1226 74.2 49.7 65.6 

32 Pirituba - 12 1478 - 12 1478 - 100.0 100.0 

33 Presidente Epitácio 690 639 1376 1182 1210 1940 58.4 52.8 70.9 

34 Registro 360 244 934 684 650 1278 52.6 37.5 73.1 

35 Salto 714 472 492 1146 1135 945 62.3 41.6 52.1 

36 São Carlos 385 501 358 908 1171 1320 42.4 42.8 27.1 

37 São João da Boa Vista 454 652 604 874 1420 1548 51.9 45.9 39.0 

38 São José dos Campos 292 457 1179 543 725 1590 53.8 63.0 74.2 

39 São Paulo 2137 2400 3092 5537 9114 9353 38.6 26.3 33.1 

40 São Roque 272 469 593 960 1325 1053 28.3 35.4 56.3 

41 Sertãozinho 448 516 2731 971 1189 3432 46.1 43.4 79.6 

42 Sorocaba 45 301 493 45 317 594 100 95.0 83.0 

43 Suzano 525 686 1695 746 1107 2286 70.4 62.0 74.1 

44 Votuporanga 634 631 1090 962 1092 1669 65.9 57.8 65.3 

Total Geral 15414 19395 33410 29200 42032 55454 52.8 46.1 60.2 

Fonte: SISTEC, 2016 e Relatório de Gestão, 2015 
1 Câmpus suspendeu suas atividades no ano de 2015 

 

Quadro 4.4.2.2A - Relação de ingressantes por matriculados (cursos FIC e regulares) 

Cursos Regulares ou FICs 
Ingressantes Matriculados RIM 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 

Regulares 10908 11634 13571 24694 33909 35083 44,2 34,3 38,7 

FIC 4506 7761 19839 4506 8123 20371 100,0 95,5 97,4 

Total 15414 19395 33410 29200 42032 55454 52,8 46,1 60,2 

Fonte: SISTEC, 2016 e Relatório de Gestão, 2015. 1 Câmpus suspendeu suas atividades no ano de 2015 



 

Quadro 4.4.2.2B - Relação de ingressantes por matriculados (tipo de curso) 

Tipo de Curso 
Ingressantes Matriculados RIM 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 

Bacharelado 519 546 1653 2050 31,4 26,6 

Tecnologia 3034 3108 9723 9837 31,2 31,6 

Especialização (Lato Sensu) 188 442 682 956 27,6 46,2 

Licenciatura 1287 1550 4320 4871 29,8 31,8 

Mestrado 21 15 45 54 46,7 27,8 

Mestrado Profissional 48 48 123 150 39,0 32,0 

Técnico Concomitante 4884 5374 12066 11751 40,5 45,7 

Técnico Integrado 1561 2371 5118 5197 30,5 45,6 

Técnico Integrado - PROEJA 92 117 179 217 51,4 53,9 

PROEJA - FIC 
7761 

45 
8123 

171 
95,5 

26,3 

FIC 19794 20200 98,0 

Total Geral 19395 33410 42032 55454 46,1 60,2 

Fonte: SISTEC, 2016 e Relatório de Gestão, 2015 

A relação de ingressos por matriculados apresenta oscilação em razão da expansão do IFSP, 

uma vez que, nos câmpus novos, a tendência na relação de ingressos por matrículas é de registrar 

resultados maiores. Assim, no transcorrer do tempo, a tendência é a estabilidade do índice. 

Analisando-se o quadro 4.4.2.2B, verifica-se que, em 2016, o número de ingressantes 

aumentou 16,6% para os cursos regulares e 155,6% para os Cursos de Formação Inicial e 

Continuada (FIC), com relação ao ano anterior. 

Ainda no 4.4.2.2B, observa-se que a relação de ingressantes por matriculados para os cursos 

FIC foi de 97,4%. A relação, para esses cursos, tende a ser 100%, uma vez que a maioria dos cursos 

FIC iniciam e terminam no mesmo ano. 

Para os cursos regulares, houve um aumento na relação de ingressantes por matriculados 

(34,3% em 2015 para 38,7% em 2016).  

 

4.4.2.3 – Relação de Concluintes por Matrícula Atendida (RCM) 

 

Este indicador mede a capacidade de alcançar êxito escolar. 

 
Onde: 

Concluintes: todas as matrículas que tiveram alteração de status para “Concluído” nos 

meses de referência do intervalo de análise (2016).  

Matrículas atendidas: todas as matrículas que estiveram “Em Curso” e “Integralizado em 

Fase Escolar” por, pelo menos, um dia no período entre janeiro e dezembro de 2016. 

Os quadros 4.4.2.3, 4.4.2.3A e 4.4.2.3B apresentam a relação de concluintes por matrículas 

atendidas para todos os câmpus e tipos de curso do IFSP. 

 
Quadro 4.4.2.3 - Relação de concluintes por matriculados (por câmpus) 

Câmpus 
Concluintes Matriculados RCM 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 

1 Avançado Araras 1 - 78 - 39 118 - 0.0 66.1 - 

2 Avançado Fernandópolis 1 33 28 - 33 35 - 100.0 80.0 - 

3 Avançado Ilha Solteira 39 215 238 60 312 521 65.0 68.9 45.7 

4 Avançado Jundiaí 32 142 132 110 363 513 29.1 39.1 25.7 



5 Avançado Limeira 1 - 6 - 24 23 - 0.0 26.1 - 

6 Avançado Mococa 1 13 50 - 13 50 - 100.0 100.0 - 

7 Avançado Pirassununga - 14 22 24 20 27 0.0 70.0 81.5 

8 Avançado Presidente Prudente 1 31 98 - 33 111 - 93.9 88.3 - 

9 Avançado Rio Claro - 21 115 15 38 174 0.0 55.3 66.1 

10 Avançado Tupã - 71 407 0 91 772 - 78.0 52.7 

11 Avançado Ubatuba 1 - 6 - 21 21 - 0.0 28.6 - 

12 Araraquara 211 162 288 778 1048 1189 27.1 15.5 24.2 

13 Avaré 379 320 412 712 823 1302 53.2 38.9 31.6 

14 Barretos 361 1704 1062 1439 2693 1849 25.1 63.3 57.4 

15 Birigui 193 607 542 938 1188 1426 20.6 51.1 38.0 

16 Boituva 170 307 585 670 934 1611 25.4 32.9 36.3 

17 Bragança Paulista 207 399 95 984 1988 1396 21.0 20.1 6.8 

18 Campinas 7 61 18 133 285 665 5.3 21.4 2.7 

19 Campos do Jordão 205 114 304 782 955 1393 26.2 11.9 21.8 

20 Capivari 200 114 287 637 569 959 31.4 20.0 29.9 

21 Caraguatatuba 77 301 518 1132 1539 1887 6.8 19.6 27.5 

22 
Centro de Referência de São Miguel 

Paulista 
- - 251 - - 450 - - 55.8 

23 Catanduva 144 99 119 666 683 709 21.6 14.5 16.8 

24 Cubatão 191 188 176 1220 1739 1658 15.7 10.8 10.6 

25 Guarulhos 221 248 310 1452 2181 2126 15.2 11.4 14.6 

26 Hortolândia 71 181 197 470 804 1018 15.1 22.5 19.4 

27 Itapetininga 158 174 354 1044 1349 1393 15.1 12.9 25.4 

28 Itaquaquecetuba - 8 608 - 21 660 - 38.1 92.1 

29 Jacareí 35 161 382 154 487 876 22.7 33.1 43.6 

30 Matão 137 21 330 438 358 1168 31.3 5.9 28.3 

31 Piracicaba 144 118 271 621 739 1226 23.2 16.0 22.1 

32 Pirituba  - 5 868 - 12 1478 - 41.7 58.7 

33 Presidente Epitácio 305 313 623 1182 1210 1940 25.8 25.9 32.1 

34 Registro 177 227 505 684 650 1278 25.9 34.9 39.5 

35 Salto 398 371 207 1146 1135 945 34.7 32.7 21.9 

36 São Carlos 177 159 69 908 1171 1320 19.5 13.6 5.2 

37 São João da Boa Vista 228 182 193 874 1420 1548 26.1 12.8 12.5 

38 São José dos Campos 118 82 322 543 725 1590 21.7 11.3 20.3 

39 São Paulo 826 1268 1278 5537 9114 9353 14.9 13.9 13.7 

40 São Roque - 298 221 960 1325 1053 - 22.5 21.0 

41 Sertãozinho 145 286 950 971 1189 3432 14.9 24.1 27.7 

42 Sorocaba 30 132 164 45 317 594 66.7 41.6 27.6 

43 Suzano 235 164 631 746 1107 2286 31.5 14.8 27.6 

44 Votuporanga 363 261 654 962 1092 1669 37.7 23.9 39.2 

Total 6261 9764 14708 29200 42032 55454 21.4 23.2 26.5 

Fonte: SISTEC, 2016 e Relatório de Gestão, 2015 
1 Câmpus suspendeu suas atividades no ano de 2015 

 

Quadro 4.4.2.3A - Relação de concluintes por matriculados (cursos FIC e regulares) 

Cursos Regulares ou FICs 
Concluintes Matriculados RCM 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 



Regulares 3749 4268 3520 24694 33909 35083 15,2 12,6 10,0 

FIC 2512 5496 11188 4506 8123 20371 55,7 67,7 54,9 

Total 6261 9764 14708 29200 42032 55454 21,4 23,2 26,5 

Fonte: SISTEC, 2016 e Relatório de Gestão, 2015 

Quadro 4.4.2.3B - Relação de concluintes por matriculados (tipo de curso) 

 Tipo de Curso 
Concluintes Matriculados RCM 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 

Bacharelado 76 63 1653 2050 4,6 3,1 

Tecnologia 828 694 9723 9837 8,5 7,1 

Especialização (Lato Sensu) 78 100 682 956 11,4 10,5 

Licenciatura 209 217 4320 4871 4,8 4,5 

Mestrado 6 14 45 54 13,3 25,9 

Mestrado Profissional 9 31 123 150 7,3 20,7 

Técnico Concomitante 1540 1545 12066 11751 12,8 13,1 

Técnico Integrado 1489 831 5118 5197 29,1 16,0 

Técnico Integrado - PROEJA 33 25 179 217 18,4 11,5 

PROEJA - FIC 
5496 

- 
8123 

171 
67,7 

0,0 

FIC 11188 20200 55,4 

Total Geral 9764 14708 42032 55454 23,2 26,5 

Fonte: SISTEC, 2016 e Relatório de Gestão, 2015 

 

Analisando-se o quadro 4.4.2.3A, verifica-se, com relação ao ano de 2015: 

 melhora de 3,3 pontos percentuais no indicador geral da instituição; 

 aumento de 103,6% no número de concluintes dos cursos FIC e queda de 12,8 pontos 

percentuais na relação de concluintes por matrículas; 

 diminuição de 17,5% no número de concluintes dos cursos regulares e redução de 2,6 

pontos percentuais na relação de concluintes por matrículas. 

Analisando-se o quadro 4.4.2.3B, observa-se que, entre os cursos regularmente ofertados 

pela instituição, os que obtiveram grande redução no número de concluintes com relação ao ano 

anterior (44,2%) são os técnicos integrados ao ensino médio. Esse fato pode ser justificado pelo fim 

da oferta dessa modalidade em parceria com a Secretaria Estadual de Educação (SEE) e início da 

oferta de integrados apenas pelo IFSP. Considerando este fato, vários cursos ainda não concluíram a 

primeira turma. 

 

4.4.2.4 – Eficiência Acadêmica de Concluintes (EAC) 

 

Este indicador mede a capacidade de alcançar êxito entre os alunos que finalizam. 

 
Onde: 

Concluintes: todas as matrículas que tiveram alteração de status para “Concluído” nos 

meses de referência do período entre janeiro e dezembro de 2016. 

Finalizados: todas as matrículas que tiveram alteração de status para “Concluído”, 

“Evadido”, “Desligado” ou “Transferido Externo” nos meses de referência do período entre janeiro 

e dezembro de 2016. 

Os quadros 4.4.2.4, 4.4.2.4A e 4.4.2.4B apresentam a eficiência acadêmica de concluintes 

para todos os câmpus e tipos de curso do IFSP. 
 

Quadro 4.4.2.4 – Eficiência Acadêmica de Concluintes (por câmpus) 



Câmpus 
Concluintes 

Ingressante 

Período 

Equivalente 

Finalizados EAC 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 

1 Avançado Araras 1 - 78 - - 118 - - 66.1 - 

2 Avançado Fernandópolis 1 33 28 - 33 32 - 100 87.5 - 

3 Avançado Ilha Solteira 39 215 238 60 301 493 65 71.4 48.3 

4 Avançado Jundiaí 32 142 132 65 260 380 49.2 54.6 34.7 

5 Avançado Limeira 1 - 6 - - 23 - - 26.1 - 

6 Avançado Mococa 1 13 50 - 13 50 - 100.0 100.0 - 

7 Avançado Pirassununga - 14 22 - 20 27 - 70.0 81.5 

8 Avançado Presidente Prudente 1 31 98 - 33 111 - 93.9 88.3 - 

9 Avançado Rio Claro - 21 115 - 38 174 - 55.3 66.1 

10 Avançado Tupã - 71 407 - 91 733 - 78.0 55.5 

11 Avançado Ubatuba 1 - 6 - - 21 - - 28.6 - 

12 Araraquara 211 162 288 506 407 533 41.7 39.8 54.0 

13 Avaré 379 320 412 773 429 703 49.0 74.6 58.6 

14 Barretos 361 1704 1062 1071 2207 1295 33.7 77.2 82.0 

15 Birigui 193 607 542 551 869 838 35.0 69.9 64.7 

16 Boituva 170 307 585 554 537 1110 30.7 57.2 52.7 

17 Bragança Paulista 207 399 95 297 995 362 69.7 40.1 26.2 

18 Campinas 7 61 18 29 176 70 24.1 34.7 25.7 

19 Campos do Jordão 205 114 304 459 478 821 44.7 23.8 37.0 

20 Capivari 200 114 287 407 280 560 49.1 40.7 51.3 

21 Caraguatatuba 77 301 518 443 646 883 17.4 46.6 58.7 

22 Catanduva 144 99 119 299 365 300 48.2 27.1 39.7 

23 
Centro de Referência de São 

Miguel Paulista 
- - 251 - - 404 - - 62.1 

24 Cubatão 191 188 176 459 579 410 41.6 32.5 42.9 

25 Guarulhos 221 248 310 668 864 749 33.1 28.7 41.4 

26 Hortolândia 71 181 197 289 374 391 24.6 48.4 50.4 

27 Itapetininga 158 174 354 535 615 799 29.5 28.3 44.3 

28 Itaquaquecetuba - 8 608 - 21 660 - 38.1 92.1 

29 Jacareí 35 161 382 74 279 492 47.3 57.7 77.6 

30 Matão 137 21 330 281 98 635 48.8 21.4 52.0 

31 Piracicaba 144 118 271 681 336 552 21.1 35.1 49.1 

32 Pirituba - 5 868 - 12 1478 - 41.7 58.7 

33 Presidente Epitácio 305 313 623 690 636 1284 44.2 49.2 48.5 

34 Registro 177 227 505 280 306 930 63.2 74.2 54.3 

35 Salto 398 371 207 650 685 408 61.2 54.2 50.7 

36 São Carlos 177 159 69 385 254 257 46.0 62.6 26.8 

37 São João da Boa Vista 228 182 193 400 550 420 57.0 33.1 46.0 

38 São José dos Campos 118 82 322 292 317 977 40.4 25.9 33.0 

39 São Paulo 826 1268 1278 1956 1785 2228 42.2 71.0 57.4 

40 São Roque - 298 221 - 767 366 - 38.9 60.4 

41 Sertãozinho 145 286 950 455 509 2635 31.9 56.2 36.1 

42 Avançado Sorocaba 30 132 164 45 216 344 66.7 61.1 47.7 

43 Suzano 235 164 631 525 433 1264 44.8 37.9 49.9 



44 Votuporanga 363 261 654 625 502 1041 58.1 52.0 62.8 

Total 6261 9764 14708 14883 18592 28006 42.1 52.5 52.5 

Fonte: SISTEC, 2016 e Relatório de Gestão, 2015 
1 Câmpus suspendeu suas atividades no ano de 2015 

 

Quadro 4.4.2.4A - Eficiência Acadêmica de Concluintes (cursos FIC e regulares) 

Cursos Regulares ou FICs 
Concluintes 

Ingressante 

Período 

Equivalente 

Finalizados EAC 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 

Regulares 3749 4268 3520 10724 10761 8898 35,0 39,7 39,6 

FIC 2512 5496 11188 4159 7831 19108 60,4 70,2 58,6 

Total 6261 9764 14708 14883 18592 28006 42,1 52,5 52,5 

Fonte: SISTEC, 2016 e Relatório de Gestão, 2015 

 

Quadro 4.4.2.4B - Eficiência Acadêmica de Concluintes (tipo de curso) 

Tipo de Curso 
Concluintes Finalizados EAC 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 

Bacharelado 76 63 223 216 34,1 29,2 

Tecnologia 828 694 2503 2233 33,1 31,1 

Especialização (Lato Sensu) 78 100 161 291 48,4 34,4 

Licenciatura 209 217 1023 958 20,4 22,7 

Mestrado 6 14 6 15 100,0 93,3 

Mestrado Profissional 9 31 21 51 42,9 60,8 

Técnico Concomitante 1540 1545 4698 3800 32,8 40,7 

Técnico Integrado 1489 831 2078 1275 71,7 65,2 

Técnico Integrado - PROEJA 33 25 48 59 68,8 42,4 

PROEJA - FIC 
5496 

- 
7831 

- 
70,2 

- 

FIC 11188 19108 58,6 

Total 9764 14708 18592 28006 52,5 52,5 

Fonte: SISTEC, 2016 e Relatório de Gestão, 2015 

 

Analisando-se o quadro 4.4.2.4B, é possível constatar que os índices mais elevados de 

eficiência são encontrados nos cursos de Mestrado, Mestrado Profissional e Técnicos Integrados ao 

Ensino Médio. 

Com relação ao ano de 2015, observa-se que o indicador geral da instituição não sofreu 

alteração. 

O IFSP vem fazendo um diagnóstico das causas de evasão e retenção para poder criar 

estratégias de permanência e êxito dos seus estudantes, visando aumentar a eficiência acadêmica de 

concluintes. 

No ano de 2016 foram realizadas ações importantes no sentido de orientar e dar suporte aos 

câmpus para a realização e produção dos dados relativos à Evasão e Retenção dos alunos do IFSP, 

quais sejam: 

 Formação das Comissões de Permanência e Êxito locais para início dos trabalhos; 

 Envio de planilha aos câmpus para preenchimento com dados quantitativos e 

qualitativos referentes aos seus cursos (todas as modalidades e níveis de ensino); 

 Recebimento de toda a documentação produzida pelos câmpus; 

 A comissão central realizou análise de todas as planilhas recebida dos câmpus e 

elencou as ações de maior incidência encontradas e encaminhou o Plano Estratégico 

de Intervenção aos câmpus. 

 



4.4.2.5 – Retenção do Fluxo Escolar (RFE) 

 

Esse indicador mede a relação de alunos que não concluíram seus cursos no período previsto 

(duração mínima dos cursos). 

 
Onde: 

Retidos: todos os estudantes que estiveram com status “Em Curso” ou "Integralizar em Fase 

Escolar" após a data prevista para o fim do ciclo (prazo mínimo previsto para a conclusão do curso 

previsto no Plano Pedagógico do Curso - PPC).  São considerados também os alunos com status 

diferente de “Em Curso” ou "Integralizar em Fase Escolar" que tiveram sua última alteração 

realizada em mês de referência posterior à data prevista para o fim do ciclo. Em ambos os casos, 

considerou-se o período entre janeiro e dezembro de 2016. 

Matrículas atendidas: todas as matrículas que estiveram “Em Curso” e “Integralizado em 

Fase Escolar” por pelo menos um dia no período entre janeiro e dezembro de 2016. 

Os quadros 4.4.2.5, 4.4.2.5A e 4.4.2.5B apresentam, respectivamente, o índice de retenção 

do fluxo escolar para todos os câmpus e tipos de curso do IFSP. 

 
Quadro 4.4.2.5 – Retenção do fluxo escolar (por câmpus) 

Câmpus 
Retidos Matriculados RFE 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 

1 Avançado Araras 1 - - - 39 118 - - - - 

2 Avançado Fernandópolis 1 - - - 33 35 - - - - 

3 Avançado Ilha Solteira 21 - 7 60 312 521 35.0 - 1.3 

4 Avançado Jundiaí 48 - 12 110 363 513 43.6 - 2.3 

5 Avançado Limeira 1 - - - 24 23 - - - - 

6 Avançado Mococa 1 - - - 13 50 - - - - 

7 Avançado Pirassununga - - - 24 20 27 - - - 

8 Avançado Presidente Prudente 1 2 - - 33 111 0 6.1 - - 

9 Avançado Rio Claro - 15 - 15 38 174 - 39.5 - 

10 Avançado Tupã - - - - 91 772 - - - 

11 Avançado Ubatuba 1 - - - 21 21 - - - - 

12 Araraquara 385 265 231 778 1048 1189 49.5 25.3 19.4 

13 Avaré 140 104 82 712 823 1302 19.7 12.6 6.3 

14 Barretos 553 77 704 1439 2693 1849 38.4 2.9 38.1 

15 Birigui 459 131 211 938 1188 1426 48.9 11.0 14.8 

16 Boituva 186 116 88 670 934 1611 27.8 12.4 5.5 

17 Bragança Paulista 861 1030 612 984 1988 1396 87.5 51.8 43.8 

18 Campinas 40.1 - 331 133 286 665 30.2 - 49.8 

19 Campos do Jordão 578 181 277 782 955 1393 73.9 19.0 19.9 

20 Capivari 251 25 93 637 569 959 39.4 4.4 9.7 

21 Caraguatatuba 206 333 463 1132 1539 1887 18.2 21.6 24.5 

22 Catanduva 166.4 34 60 666 683 709 25.0 5.0 8.5 

23 
Centro de Referência de São Miguel 

Paulista 
- - - - - 450 - - - 

24 Cubatão 847 639 424 1220 1739 1658 69.4 36.7 25.6 

25 Guarulhos 264 876 686 1452 2181 2126 18.2 40.2 32.3 

26 Hortolândia 226 106 186 470 804 1018 48.1 13.2 18.3 

27 Itapetininga 270 226 176 1044 1349 1393 25.9 16.8 12.6 



28 Itaquaquecetuba - - 68 - 21 660 - - 10.3 

29 Jacareí 50 30 205 154 487 876 32.5 6.2 23.4 

30 Matão 253 118 241 438 358 1168 57.8 33.0 20.6 

31 Piracicaba 408 15 81 621 739 1226 65.7 2.0 6.6 

32 Pirituba - - 60 - 12 1478 - - 4.1 

33 Presidente Epitácio 343.5 183 215 1182 1210 1940 29.1 15.1 11.1 

34 Registro 147 184 130 684 650 1278 21.5 28.3 10.2 

35 Salto 273 258 211 1146 1135 945 23.8 22.7 22.3 

36 São Carlos 399.8 320 505 908 1171 1320 44.0 27.3 38.3 

37 São João da Boa Vista 289 322 558 874 1420 1548 33.1 22.7 36.0 

38 São José dos Campos 89 97 141 543 725 1590 16.4 13.4 8.9 

39 São Paulo 2765.7 2758 3201 5537 9114 9353 49.9 30.3 34.2 

40 São Roque 215 464 115 960 1325 1053 22.4 35.0 10.9 

41 Sertãozinho 123 219 239 971 1189 3432 12.7 18.4 7.0 

42 Sorocaba 15 - 59 45 317 594 33.3 - 9.9 

43 Suzano 345 89 408 746 1107 2286 46.2 8.0 17.8 

44 Votuporanga 231 184 173 962 1092 1669 24.0 16.8 10.4 

Total 11450.5 9399 11253 29200 42033 55454 39.2 22.4 20.3 

Fonte: SISTEC, 2016 e Relatório de Gestão, 2015 
1 Câmpus suspendeu suas atividades no ano de 2015 

 

Quadro 4.4.2.5A - Retenção do fluxo escolar (cursos FIC e regulares) 

Cursos Regulares ou FICs 
Reprovados Retidos Matriculados RFE 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 

Regulares 10150 9193 9073 24694 33909 35083 41,1 27,1 25,9 

FIC 1301 206 2180 4506 8123 20371 28,9 2,5 10,7 

Total 11451 9399 11253 29200 42032 55454 39,2 22,4 20,3 

Fonte: SISTEC, 2016 e Relatório de Gestão, 2015 

 

Quadro 4.4.2.5B - Retenção do fluxo escolar (tipo de curso) 

Tipo de Curso 
Retidos Matriculados RFE 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 

Bacharelado 31 101 1653 2050 1,9 4,9 

Tecnologia 3020 3354 9723 9837 31,1 34,1 

Especialização (Lato Sensu) 239 328 682 956 35,0 34,3 

Licenciatura 788 1328 4320 4871 18,2 27,3 

Mestrado 6 15 45 54 13,3 27,8 

Mestrado Profissional 25 31 123 150 20,3 20,7 

Técnico Concomitante 4009 3356 12066 11751 33,2 28,6 

Técnico Integrado 1016 543 5118 5197 19,9 10,4 

Técnico Integrado - PROEJA 59 17 179 217 33,0 7,8 

PROEJA - FIC 
206 

67 
8123 

171 
2,5 

39,2 

FIC 2113 20200 10,5 

Total 9399 11253 42032 55454 22,4 20,3 

Fonte: SISTEC, 2016 e Relatório de Gestão, 2015 

 

Observa-se que esse indicador diminuiu com relação ao ano anterior, entretanto, 

considerando que a retenção é visível apenas após o prazo mínimo de integralização dos cursos e 

que o IFSP está em fase de expansão, com vários cursos iniciando, não é possível uma análise 



efetiva deste indicador, pois muitos cursos ainda não ultrapassaram o período mínimo previsto para 

sua integralização. 

Vale ressaltar que, nos cursos FIC, o indicador tende a ser zero, pois com exceção dos FIC 

com elevação de escolaridade, as turmas desse tipo de curso não continuam após o prazo mínimo 

previsto para conclusão. No ano de 2016, alguns câmpus estiveram em greve, o que acarretou 

finalizações das situações dos estudantes fora do prazo previsto para o encerramento dos ciclos de 

matrículas, consequentemente, aumentando a retenção para esses cursos. 

 

4.4.2.6 – Relação de Alunos por Docentes em Tempo Integral (RAP) 

 

Esse indicador mede a capacidade de atendimento pela força de trabalho docente. 

 

 
Onde: 

Aluno Equivalente: é o aluno matriculado em um determinado curso, ponderado pelo Fator 

de Equiparação de Carga Horária e pelo Fator de Esforço de Curso. 

Docentes em tempo Integral: todos os docentes efetivos ou temporários. Considerar como 

1,0 (um), se for em regime de 40 horas ou dedicação exclusiva; e como 0,5 (meio), se for em 

regime de 20 horas. 

O quadro 4.4.2.6 mostra a relação de alunos por docentes em tempo integral em todos os 

câmpus do IFSP. 

 
Quadro 4.4.2.6 – Relação de alunos por docente em tempo integral 

Câmpus 
Matriculas 2 

Aluno 

Equivalente 

Docentes em Tempo 

Integral 

Relação Aluno por 

Professor (RAP) 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 

1 Avançado Araras 1 39 11.6 0.0 1 - - 39.0 - - 

2 Avançado Fernandópolis 1 33 2.2 0.0 1 - - 33.0 - - 

3 Avançado Ilha Solteira 60 50.2 106.8 1 - 4 60.0 - 26.7 

4 Avançado Jundiaí 110 107.3 187.3 2 1 19 55.0 107.3 9.9 

5 Avançado Limeira 1 24 2.3 0.0 2 - - 12.0 - - 

6 Avançado Mococa 1 13 5.0 0.0 1 - - 13.0 - - 

7 Avançado Pirassununga 24 0.9 1.0 1 - - 24.0 - - 

8 
Avançado Presidente 

Prudente 1 
33 5.6 0.0 1 - - 33.0 - - 

9 Avançado Rio Claro 15 2.5 10.1 2 - - 7.5 - - 

10 Avançado Tupã - 13.4 165.4 - 1 21 - 13.4 7.9 

11 Avançado Ubatuba 1 21 - - - - - - - - 

12 Araraquara 778 1052.3 1032.1 50 49.5 73 15.6 21.3 14.1 

13 Avaré 712 777.0 994.5 58 54 68 12.3 14.4 14.6 

14 Barretos 1439 1026.4 1031.4 63 62.5 70.5 22.8 16.4 14.6 

15 Birigui 938 758.0 885.0 58 54.5 68 16.2 13.9 13.0 

16 Boituva 670 642.5 798.9 35 38 57 19.1 16.9 14.0 

17 Bragança 984 2043.9 1499.5 76 70.5 74 12.9 29.0 20.3 

18 Câmpusnas 133 177.3 413.3 19 21 46 7.0 8.4 9.0 

19 Campos do Jordão 782 710.9 778.7 34 36 57 23.0 19.7 13.7 

20 Capivari 637 575.4 706.2 38 46 63 16.8 12.5 11.2 

21 Caraguatatuba 1132 1160.0 1079.5 64 56 69 17.7 20.7 15.6 

22 Catanduva 666 854.9 852.1 46 42.5 60.5 14.5 20.1 14.1 



23 
Centro de Referência de 

São Miguel Paulista 
- - 39.5 - - - - - - 

24 Cubatão 1220 1896.5 1790.8 87 73.5 89 14.0 25.8 20.1 

25 Guarulhos 1452 1405.6 1503.9 64 57.5 68 22.7 24.4 22.1 

26 Hortolândia 470 595.0 898.6 37 51.5 63 12.7 11.6 14.3 

27 Itapetininga 1044 1189.2 1003.0 50 54.5 64.5 20.9 21.8 15.5 

28 Itaquaquecetuba - - 28.6 - - 20 - - 1.4 

29 Jacareí 154 249.6 530.8 20 34 46 7.7 7.3 11.5 

30 Matão 438 409.2 787.8 33 32 60 13.3 12.8 13.1 

31 Piracicaba 621 886.4 974.5 47 56 73 13.2 15.8 13.3 

32 Pirituba - - 98.5 - - 28 - - 3.5 

33 Presidente Epitácio 1146 1051.8 1084.1 54.5 53 58 21.0 19.8 18.7 

34 Registro 684 624.3 680.5 34 28 56 20.1 22.3 12.2 

35 Salto 1146 1148.3 911.2 61.5 58 54 18.6 19.8 16.9 

36 São Carlos 908 1197.1 1395.7 50 51 69 18.2 23.5 20.2 

37 São João da Boa Vista 874 1021.6 1055.4 66 69 70 13.2 14.8 15.1 

38 São José dos Campos 543 682.6 954.6 29 42 63 18.7 16.3 15.2 

39 São Paulo 5537 7947.5 7544.1 339 341 364 16.3 23.3 20.7 

40 São Roque 960 1125.5 871.6 51 48 61.5 18.8 23.4 14.2 

41 Sertãozinho 971 1134.8 1368.9 74 68 87 13.1 16.7 15.7 

42 Sorocaba 45 138.6 288.2 2 5 26 22.5 27.7 11.1 

43 Suzano 746 842.7 1239.4 43 42 68 17.3 20.1 18.2 

44 Votuporanga 962 1011.5 1178.7 60 64 67.5 16.0 15.8 17.5 

45 Reitoria NI NI 0.0 NI NI 7 NI NI 0.0 

Total 29164 34537.1 36770.2 1755 1760.5 2313 16.6 19.6 15.9 

Fonte: SISTEC, 2016; SIAPE, 2016 e Relatório de Gestão, 2015 
1 Câmpus suspendeu suas atividades no ano de 2015 
2 Para o cálculo da relação aluno/docente, considerou-se as matrículas que ocorreram no primeiro semestre do ano de 

2014, somadas aos ingressos que ocorreram no segundo semestre do mesmo ano. 

 

Percebe-se uma redução nesse indicador em função da contratação de novos docentes, 

principalmente para atendimento aos cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio, haja vista que 

novas turmas iniciaram em 2016. Pode-se observar que nos Câmpus Itaquaquecetuba e Pirituaba 

esse indicador atingiu um valor extremamente baixo. Isso pode ser justificado, pois houve a 

contratação dos docentes, no ano de 2016, para viabilizar o início dos primeiros cursos técnicos no 

início de 2017.  

4.4.3 Resultados dos Indicadores Administrativos  

4.4.3.1 GCA - Gastos correntes por Aluno: 

 

Considera-se como gastos correntes por aluno, o somatório de todos os gastos da Instituição, 

exceto investimentos, capital, precatórios, pessoal inativos e pensionistas, dividido pelo número 

total de alunos matriculados no exercício. 

Em análise ao quadro, verifica-se que ocorreu um decréscimo de 2,63% no indicador de 

gastos correntes por aluno, em relação ao exercício anterior, pois, enquanto o gasto corrente obteve 

um acréscimo de 28,46% (passando de R$ 488.278.542,14 em 2015 para R$ 627.249.246,520 em 

2016), houve um expressivo aumento no número de alunos matriculados, que passou de 42.032 em 

2015 para 55.454 em 2016 (uma variação de 31,93%). Pode-se atribuir esse crescimento no número 



de alunos à consolidação de cursos já existentes, assim como à ampliação da oferta de vagas em 

novos cursos regulares e FIC (Formação Inicial e Continuada).  

 

4.4.3.2 PGP - Percentual de Gastos com Pessoal 

 

Considera-se como percentual de gastos da Instituição com pessoal o somatório dos gastos 

com servidores ativos, inativos, pensionistas, sentenças judiciais e precatórios, divididos pelos 

gastos totais de todas as fontes e grupos de despesas. O percentual de gastos com pessoal em 2016 

apresentou uma elevação de 5,93% em relação a 2015. Em análise aos anos anteriores, pode-se 

observar que esse tipo de despesa vem apresentando uma contínua elevação devido à Expansão do 

Instituto Federal de São Paulo. 

 

4.4.3.3 PGOC - Percentual de Gastos com Outros Custeios. 

 

Considera-se como percentual de gasto com outros custeios os gastos totais de custeios, 

menos benefícios, Pasep, investimentos e inversões financeiras, dividido pelos gastos totais, 

considerando todas as fontes e grupos de despesas. Este indicador apresentou em 2016 uma queda 

de 1,84 % em relação a 2015. Esta queda é influenciada pelo considerável aumento que o percentual 

de despesas com pessoal vem-se obtendo nos últimos anos, pelo efeito da Portaria N° 67, de 01 de 

março de 2016, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - MPOG que estabeleceu 

limites de empenhos para as naturezas de despesas de custeios. 

 

4.4.3.4 PGI - Percentual de gastos com investimentos 

 

Considera-se como percentual de gasto com investimentos o total de gastos com capital e 

inversões financeiras, dividido pelos gastos totais, considerando todas as fontes e grupos de 

despesas. Em relação a anos anteriores, vem-se observando uma redução no percentual de gastos 

com investimentos, em 2016 ouve uma redução de 4,09 % em relação a 2015. Esta diminuição é 

influenciada pelo considerável aumento que o percentual de despesas com pessoal vem-se obtendo 

nos últimos anos. Além disso, em 2016, alguns fatores como atraso na aprovação da LOA, atrasos 

na liberação de financeiro e o decreto 8.640, de 12 de fevereiro 2016, que estabeleceu limite 

máximo para a execução das despesas não obrigatórias, impactaram no valor liquidado em 

investimentos.  

4.4.4 Resultados dos Indicadores Socioeconômicos  

4.4.4.1 Matriculados Classificados de Acordo com a Renda Familiar per Capita (MRF) 

 

Esse indicador mede a capacidade de inclusão social da instituição.  

 
Onde: 

Matrículas atendidas: todas as matrículas que estiveram “Em Curso” por, pelo menos, um 

dia no período de analisado. 

FaixaSM: contagem dos alunos matriculados em cursos regulares, aos quais tenham sido 

aplicados questionários socioeconômicos para identificar em qual faixa de renda familiar per capita 

(em salários-mínimos) cada aluno se enquadra:  

Faixa = LimInf < RFPC ≤ LimSup 

 Onde: RFPC: Renda Familiar Per Capita; LimInf: Limite Inferior (em SM); LimSup: 

Limite Superior (em SM) e FAIXA, conforme abaixo: 



FAIXA 1: 0,0 < RFPC ≤ 0,5 SM 

FAIXA 2: 0,5 < RFPC ≤ 1,0 SM 

FAIXA 3: 1,0 < RFPC ≤ 1,5 SM 

FAIXA 4: 1,5 < RFPC ≤ 2,5 SM 

FAIXA 5: 2,5 < RFPC ≤ 3,0 SM 

FAIXA 6: 3,0 RFPC > SM    

Foram aplicados questionários socioeconômicos aos estudantes dos cursos regularmente 

ofertados pela instituição. O quadro 4.4.1.3.1 apresenta o número de matriculados classificados de 

acordo com a renda per capta familiar para todos os câmpus do IFSP. 

 



Quadro 4.4.1.3.1 – Matriculados Classificados de Acordo com a Renda Per Capta Familiar – MRF (2015)  

Câmpus 

Número de estudantes por intervalo de classes Total 

Alunos 

Pesq. 

*** 

Total 

Matr. s/ 

FIC 

Até 0.5 SM De 0.5 SM a 1 SM De 1 SM a 1.5 SM De 1.5 SM e 2.5 SM De 2.5 SM a 3 SM Acima de 3 SM 

Quant. (%) Quant. (%) Quant. (%) Quant. (%) Quant. (%) Quant. (%) 

Avançado Ilha Solteira 6 18.8 7 21.9 8 25.0 6 18.8 4 12.5 1 3.1 32 40 

Avançado Jundiaí 6 5.8 16 15.5 15 14.6 10 9.7 39 37.9 17 16.5 103 145 

Avançado Pirassununga * - * - * - * - * - * - - - 

Avançado Rio Claro * - * - * - * - * - * - - - 

Araraquara 8 1.9 25 5.8 37 8.6 153 35.7 110 25.7 95 22.2 428 918 

Avaré 10 2.7 17 4.7 129 35.3 99 27.1 72 19.7 38 10.4 365 740 

Barretos 90 28.8 146 46.8 52 16.7 20 6.4 1 0.3 3 1.0 312 703 

Birigui 65 26.5 105 42.9 45 18.4 22 9.0 4 1.6 4 1.6 245 791 

Boituva 147 29.7 253 51.1 80 16.2 14 2.8 0 - 1 0.2 495 703 

Bragança 84 22.5 215 57.5 59 15.8 13 3.5 2 0.5 1 0.3 374 1396 

Campinas 10 11.5 17 19.5 26 29.9 16 18.4 9 10.3 9 10.3 87 379 

Campos do Jordão 109 20.5 116 21.8 185 34.8 90 16.9 17 3.2 14 2.6 531 865 

Capivari 30 8.2 90 24.7 75 20.6 56 15.4 43 11.8 70 19.2 364 529 

Caraguatatuba 126 33.5 136 36.2 60 16.0 27 7.2 22 5.9 5 1.3 376 1267 

Catanduva 94 23.7 179 45.1 81 20.4 33 8.3 4 1.0 6 1.5 397 631 

Centro de Referência de São 

Miguel Paulista 
* - * - * - * - * - * - - - 

Cubatão 141 38.3 149 40.5 78 21.2 - - - - - - 368 1658 

Guarulhos 223 21.1 229 21.7 297 28.1 154 14.6 63 6.0 90 8.5 1056 1695 

Hortolândia 68 13.0 133 25.4 136 26.0 78 14.9 37 7.1 72 13.7 524 805 

Itapetininga 191 35.9 213 40.0 77 14.5 37 7.0 4 0.8 10 1.9 532 1106 

Itaquaquecetuba * - * - * - * - * - * - 0 0 

Jacareí - - 26 6.1 67 15.7 123 28.7 164 38.3 48 11.2 428 577 

Matão 81 27.3 134 45.1 35 11.8 34 11.4 7 2.4 6 2.0 297 619 

Piracicaba 40 22.1 71 39.2 41 22.7 16 8.8 11 6.1 2 1.1 181 846 

Pirituba * - * - * - * - * - * - 0 0 

Presidente Epitácio 130 46.1 114 40.4 35 12.4 3 1.1 - - - - 282 977 



Registro 55 48.2 39 34.2 13 11.4 5 4.4 0 0.0 2 1.8 114 665 

Salto 31 9.7 11 3.4 33 10.3 87 27.2 27 8.4 131 40.9 320 765 

São Carlos 25 8.0 116 37.3 85 27.3 58 18.6 10 3.2 17 5.5 311 1258 

São João da Boa Vista ** 463 38.4 508 42.1 177 14.7 59 4.9 ** - ** - ** 1248 

São José dos Campos 181 33.4 224 41.3 80 14.8 36 6.6 6 1.1 15 2.8 542 972 

São Paulo 177 5.7 146 4.7 368 11.9 711 23.1 243 7.9 1436 46.6 3081 8318 

São Roque - - 17 8.1 30 14.3 74 35.2 27 12.9 62 29.5 210 742 

Sertãozinho 147 29.7 253 51.1 80 16.2 14 2.8 - - 1 0.2 495 1127 

Sorocaba 83 83.8 9 9.1 6 6.1 1 1.0 - - - - 99 352 

Suzano NI - NI - NI - NI - NI - NI - NI 1166 

Tupã 3 6.4 4 8.5 22 46.8 4 8.5 3 6.4 11 23.4 47 47 

Votuporanga 36 10.1 108 30.4 129 36.3 60 16.9 9 2.5 13 3.7 355 933 

  2887 19.7 3793 25.9 2659 18.2 2151 14.7 944 6.5 2187 15 14621 35083 

Fonte: Questionários socioeconômicos, aplicados aos estudantes de cursos regulares, pelos câmpus 

* Câmpus em fase de implantação. 

** As informações foram separadas até a faixa de 1,5 SM. 

** Resultados parciais com base no número de alunos assistidos nos respectivos câmpus 

 

Ao analisar o Perfil Socioeconômico dos matriculados no IFSP, considerando a totalidade dos estudantes que responderam ao questionário 

socioeconômico (14.804), 42,2% do total de estudantes matriculados (35.083), e utilizando a renda familiar per capita como indicador, identificamos 

que 64,4% desse universo está em condições de vulnerabilidade social (entendendo a situação de “vulnerabilidade” caracterizada por renda familiar per 

capita inferior a 1,5 salário mínimo). 

Os dados apresentados na amostragem, de estudantes em situação de vulnerabilidade social, que responderam ao questionário socioeconômico 

(9339), correspondem a 26,6% do total de estudantes matriculados. Nesse sentido, a Política de Assistência estudantil possui um índice de atendimento 

de cerca de 30% dos estudantes do IFSP. 

 

 

 

 

 



4.4.5 Resultados dos Indicadores Gestão de Pessoas 

4.4.5.1 – Titulação do Corpo Docente (TCD) 

Esse indicador mede o índice de atualização do corpo docente. 

 
Onde: 

Numerador: somatório de todos os docentes efetivos ou temporários da Instituição, 

ponderado pela sua titulação: Graduação (G) - Peso 1; Aperfeiçoamento (A) - Peso 2; 

Especialização (E) - Peso 3; Mestrado (M) - Peso 4; Doutorado (D) - Peso 5. 

Denominador: somatório de todos os docentes efetivos ou temporários da Instituição, 

independente da sua titulação ou regime de trabalho.  

O quadro 4.4.1.4.1 mostra o número de docentes   por nível de titulação acadêmica, bem 

como o índice de titulação do corpo docente para todos os câmpus do IFSP.



Quadro 4.4.1.4.1 – Índice de titulação do corpo docente por câmpus 

Câmpus 
Graduado Aperfeiçoado Especialista Mestre Doutor Total TCD 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 

1 Avançado Araras * - - - - - - - - - - - - 1 - - 1 - - 5.0 - - 

2 
Avançado Fernandóplolis 

** 
- - - - - - 1 - - - - - - - - 1 - - 3.0 - - 

3 Avançado Ilha Solteira - - - - - - - - - - - 3 1 - 1 1 - 4 5.0 - 4.3 

4 Avançado Jundiaí 1 1 1 - - - - - 2 - - 10 - - 6 1 1 19 1.0 1.0 4.1 

5 Avançado Limeira * - - - - - - - - - 2 - - - - - 2 - - 4.0 - - 

6 Avançado Mococa * - - - - - - - - - - - - 1 - - 1 - - 5.0 - - 

7 Avançado Pirassununga ** - - - - - - - - - - - - 1 - - 1 - - 5.0 - - 

8 
Avançado Presidente 

Prudente * 
- - - - - - 1 - - - - - - - - 1 - - 3.0 - - 

9 Avançado Rio Claro ** - - - - - - - - - 1 - - 1 - - 2 - - 4.5 - - 

10 Avançado Ubatuba * - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

11 Araraquara 3 1 1 - - 1 2 3 6 35 32 45 10 14 20 50 50 73 4.0 4.2 4.1 

12 Avaré 8 1 0 - - - 4 3 5 21 25 33 25 25 30 58 54 68 3.9 4.4 4.4 

13 Barretos 1 1 2 - - - 9 7 7 27 28 34 26 27 28 63 63 71 4.2 4.3 4.2 

14 Birigui 2 2 0 - - - 6 4 7 38 39 45 13 10 16 59 55 68 4.0 4.0 4.1 

15 Boituva 8 6 6 - - - 9 11 15 19 21 27 4 4 10 40 42 58 3.3 3.4 3.6 

16 Bragança Paulista 9 7 4 - - - 7 9 7 35 27 32 25 28 31 76 71 74 3.9 4.0 4.2 

17 Campinas - - 1 - - - 3 1 5 9 14 25 7 8 16 19 23 47 4.2 4.3 4.2 

18 Campos do Jordão 6 - 3 - - - 10 11 13 18 15 28 11 10 13 45 36 57 3.6 4.0 3.8 

19 Capivari 2 3 4 - - - 3 4 5 23 27 40 12 12 14 40 46 63 4.1 4.0 4.0 

20 Caraguatatuba 4 3 3 - - - 19 14 19 26 27 31 15 13 17 64 57 70 3.8 3.8 3.8 

21 Catanduva 2 2 3 - - 1 6 5 8 19 19 28 20 17 21 47 43 61 4.2 4.1 4.0 

22 
Centro de Referência de 

São Miguel Paulista ** 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

23 Cubatão 6 1 3 - - - 26 18 14 42 37 51 17 19 22 91 75 90 3.7 4.0 4.0 

24 Guarulhos 6 5 3 - - 1 11 8 9 30 34 36 17 13 21 64 60 70 3.8 3.8 4.0 

25 Hortolândia 3 8 2 - - - 6 7 7 18 27 42 10 11 12 37 53 63 3.9 3.6 4.0 

26 Itapetininga 9 8 8 - - - 8 10 14 16 18 23 17 19 20 50 55 65 3.6 3.7 3.7 

27 Itaquaquecetuba - - 2 - - - - - - - - 12 - - 6 - - 20 - - 4.0 

28 Jacareí - 2 3 - - - 3 3 4 8 16 23 9 14 17 20 35 47 4.3 4.1 4.1 

29 Matão - - 1 - - - 1 1 2 14 16 28 18 15 28 33 32 59 4.5 4.4 4.4 

30 Piracicaba 1 3 1 - - - 3 3 7 27 28 29 16 22 36 47 56 73 4.2 4.2 4.4 



31 Pirituba - - 1 - - - - - 2 - - 18 - - 7 - - 28 - - 4.1 

32 Presidente Epitácio 10 10 5 - - - 12 10 8 28 27 38 5 6 7 55 53 58 3.3 3.4 3.7 

33 Registro 16 10 8 - 1 - 6 7 16 11 10 27 1 - 5 34 28 56 2.4 2.6 3.4 

34 Salto 5 2 2 - - - 11 7 7 29 28 24 21 21 21 66 58 54 3.9 4.1 4.1 

35 São Carlos 1 0 1 - - - 3 2 4 29 28 27 17 21 37 50 51 69 4.2 4.4 4.4 

36 São João da Boa Vista 10 4 3 - 1 - 16 12 10 30 39 40 10 13 17 66 69 70 3.5 3.8 4.0 

37 São José dos Campos 5 3 3 - - - 2 1 6 16 26 34 6 12 20 29 42 63 3.6 4.0 4.1 

38 São Paulo 15 10 11 - 2 2 69 45 39 219 176 189 125 110 125 428 343 366 4.0 4.1 4.1 

39 São Roque 1 1 - - - - 4 2 2 22 28 37 24 18 23 51 49 62 4.3 4.3 4.3 

40 Sertãozinho 17 6 8 - - - 5 4 7 37 29 37 15 29 35 74 68 87 3.4 4.1 4.0 

41 Sorocaba - - 4 - - - - - 4 1 4 13 1 1 5 2 5 26 4.5 4.2 3.6 

42 Suzano 1 2 5 - - - 13 11 11 14 13 27 15 17 26 43 43 69 4.0 4.0 4.0 

43 Tupã - - 1 - - - - - 3 - 1 11 - - 6 - 1 21 - 4.0 4.0 

44 Votuporanga 8 5 2 - - - 6 7 7 32 37 42 14 17 18 60 66 69 3.7 3.9 4.1 

  Reitoria NI NI - NI NI - NI NI 1 NI NI 3 NI NI 3 NI NI 7 NI NI 4.3 

Total 160 107 105 0 4 5 285 230 282 896 896 1189 531 546 737 1872 1783 2325 3.9 4.0 4.0 

Fonte: SIAPE, 2016; Relatório de Gestão, 2015. 

 

No ano de 2016, verifica-se que o indicador titulação do corpo docente se manteve estável em relação ao ano anterior. A tendência é que esse 

indicador aumente devido ao número de professores que atuam nos câmpus e que estão cursando programas de pós-graduação.  

Compreende-se que a titulação dos professores não representa, por si só, uma melhoria na qualidade do ensino, porém elevar a qualificação do 

corpo docente é condição fundamental para alcançar tal objetivo. 



4.5 Informações sobre projetos e programas financiados com recursos externos 

 

Em 2016 não houve projetos e programas financiados com recursos externos. 

 

4.6 Outras Informações da Gestão 

4.6.1 Pró-reitoria de Extensão (PRX) 

 

O IFSP compreende, em sua Política de Extensão, o conceito e as diretrizes de Extensão 

pactuadas no FORPROEX (2012), a saber: interação dialógica, interdisciplinariedade e 

interprofissionalidade, indissociabilidade Ensino-Pesquisa-Extensão, impacto na formação do 

estudante e impacto e transformação social. Assim, “extensão é um processo educativo, cultural, 

político, social, científico e tecnológico que promove a interação dialógica e transformadora entre 

as instituições e a sociedade, levando em consideração a territorialidade”, sendo pressuposto o 

envolvimento da comunidade externa.  

Em consonância com os objetivos postos no PDI 2014-2018, a extensão busca “construir 

uma práxis educativa que contribua para a inserção social, para a formação integradora e para a 

produção do conhecimento”, confirmando seu caráter educativo, cultural e científico. 

Na perspectiva temporal, ressalta-se que 2016 é um importante momento para reflexão e 

para autoavaliação da gestão, considerando que o Plano de Desenvolvimento Institucional chega a 

sua metade. Entre os compromissos relativos à extensão firmados no documento, até o final deste 

ano, a PRX já alcançou mais de 80% das metas propostas, sendo que 40% foram consideradas pela 

PRX como demandas contínuas.  

Para além da análise quantitativa, cabe destacar o aprimoramento qualitativo das ações de 

extensão, bem como dos processos que, desde 2014, vêm sendo remodelados, incorporando novas 

tecnologias a fim de conferir maior celeridade e transparência. 

Atualmente, os projetos de extensão desenvolvidos em nossa instituição dialogam com os 

arranjos produtivos locais, visando desenvolver soluções inovadoras para atender às demandas 

apresentadas. Assim, a Pró-reitoria de Extensão reafirma o seu compromisso de consolidar a 

extensão em articulação indissociável com o ensino e a pesquisa, buscando estreitar o diálogo com a 

PRE e PRP na proposição de ações conjuntas. 

Nesse sentido, a PRX tem desenvolvido ações com objetivo de: 

 Incentivar a prática extensionista no IFSP, bem como as atividades de 

desenvolvimento institucional, científico e tecnológico com o envolvimento da 

sociedade; 

 Ampliar o diálogo com a sociedade, criando mecanismos para recebimento de 

demandas e visando garantir o planejamento participativo e, consequentemente, o 

controle social das ações institucionais; 

 Fomentar, no contexto acadêmico, o debate de temas contemporâneos ligados aos 

Direitos Humanos e Cidadania; 

 Apoiar processos educativos que estimulem a geração de trabalho, a renda e a 

emancipação cidadã na perspectiva de desenvolvimento socioeconômico local e 

regional. 

 

 

 

4.6.1.1 Conselho de Extensão 

 



No ano de 2016, foram realizadas 6 reuniões ordinárias do Conselho de Extensão e 

aprovadas 8 Resoluções:  

 Primeira Resolução, publicada no dia 18 de fevereiro, aprovou o Regulamento do 

Cursinho Popular do IFSP. O projeto de Cursinho Popular começou no ano de 2014, 

por meio do Edital nº 177/2014, lançado pela Pró-reitoria de Extensão (PRX) e que 

compunha o Programa Institucional de Apoio a Projetos de Extensão do IFSP. O 

Programa de Cursinho Popular diferencia-se dos demais modelos de cursinhos 

preparatórios para o vestibular. Isso porque a sua proposta é a de complementar a 

formação acadêmica e cidadã dos estudantes em situação de vulnerabilidade social. 

A PRX elaborou o Regulamento do Cursinho Popular do IFSP, aprovado pela 

Portaria nº 4.856/2015.  

 Segunda Resolução, publicada no dia 18 de fevereiro, aprovou 9 cursos de Formação 

Inicial e Continuada (FIC), todos com carga horária acima de 160 horas e 

submetidos ao Edital nº 519/2015.  

 Terceira Resolução, publicada no dia 14 de abril, aprovou o Programa Cinedebate e 

atividades de educação científica e cultural, submetido ao Edital nº 592/2015 pelo 

Câmpus Caraguatatuba. O Programa Cinedebate e atividades de educação científica 

e cultural, além de ser o primeiro a ser selecionado por um edital de fomento a 

projetos e programas de extensão do IFSP, é interdisciplinar, já que envolve ações 

relacionadas ao cinema, à ciência e à cultura e ainda proporciona uma interlocução 

do IFSP com a comunidade da região.  

 Quarta Resolução, publicada no dia 14 de abril, aprovou 9 cursos de Formação 

Inicial e Continuada (FIC), todos com carga horária acima de 160 horas e 

submetidos ao Edital nº 90/2016. 

 Quinta Resolução, publicada no dia 16 de junho, aprovou 4 cursos de Formação 

Inicial e Continuada (FIC), todos com carga horária acima de 160 horas e 

submetidos ao Edital nº 90/2016 (calendário 2).  

 Sexta Resolução, publicada no dia 18 de agosto, aprovou 8 cursos de Formação 

Inicial e Continuada (FIC), todos com carga horária acima de 160 horas e 

submetidos ao Edital nº 90/2016 (calendário 2).  

 Sétima Resolução, publicada no dia 18 de agosto, aprovou o modelo de projeto 

pedagógico do curso de extensão “Preparatório para o Enem e exames vestibulares”, 

elaborado pela PRX. O modelo de projeto foi elaborado tendo em vista que o Edital 

nº 296/2016 permitia apenas a submissão de cursos já aprovados pela PRX. Além 

disso, os projetos já aprovados para os câmpus apresentavam carga horária 

incompatível considerando o segundo semestre de 2016. 

 Oitava Resolução, publicada no dia 18 de agosto, aprovou 9 cursos de Formação 

Inicial e Continuada (FIC), todos com carga horária acima de 160 horas e 

submetidos ao Edital nº 296/16.  O Edital nº 296/16 normatizou o cadastro para a 

avaliação de projetos pedagógicos de cursos de extensão já aprovados pela PRX e 

pelo CONEX, conforme editais nº 89/2016, nº 142/2016 e nº 238/2016 (resultados 

dos Editais nº 519/2015 e nº 90/2016). Assim, foi necessária apenas a ratificação da 

aprovação dos mesmos pelos Conselheiros.  

Ainda no ano de 2016, nas reuniões do CONEX foram realizadas as seguintes 

atividades:  

 Posse de novos Conselheiros: tomaram posse 6 novos Conselheiros eleitos para um 

mandato de 2 anos; 

 Análise da minuta do Regulamento da Empresa Júnior: A PRX elaborou uma minuta  

para regulamentar as Empresas Juniores no IFSP, a fim de atender a uma demanda 

dos câmpus. O documento passou por consulta pública durante o período de 18 de 

março a 14 de abril de 2016, e foi analisado também pela Procuradoria Jurídica do 

IFSP. Na reunião ordinária realizada no dia 16 de junho, os Conselheiros analisaram 



a minuta, sugerindo algumas alterações e levantando algumas dúvidas, que exigiram 

consulta à Procuradoria Jurídica e à Auditoria Interna. Após a resposta de ambas, a 

minuta do Regulamento da Empresa Júnior foi encaminhada à apreciação do 

Conselho Superior (CONSUP). Em 06 de setembro de 2016, foi publicada a 

Resolução do CONSUP nº 77, que aprovou o Regulamento de Empresa Júnior do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo;   

 Aprovação da minuta do Regulamento de chamamento público: a PRX elaborou a 

minuta de um Regulamento cujo objetivo é normatizar e sistematizar os 

procedimentos para a realização dos chamamentos públicos para apoio à realização 

de eventos nos câmpus do IFSP. Os Conselheiros aprovaram a minuta do 

Regulamento, encaminhada posteriormente à apreciação do CONSUP. Em 01 de 

novembro de 2016, foi publicada a Resolução do CONSUP nº 142, que aprova o 

Regulamento de Chamamento Público para captação de apoio à realização de 

eventos no IFSP; 

 Aprovação da minuta da “Resolução que complementa a Resolução nº 54/2016”: Os 

membros do CONEX analisaram a minuta da “Resolução que complementa a 

Resolução nº 54/2016”, que determina o critério de cálculo para a Taxa de 

Ressarcimento Institucional sobre projetos envolvendo Ensino, Pesquisa e Extensão 

com recursos externos ao IFSP e gestão financeira realizada por Fundação de Apoio. 

A minuta da “Resolução que complementa a Resolução nº 54/2016” foi aprovada 

pelo CONEX e posteriormente encaminhada à apreciação do CONSUP. Em 01 de 

novembro de 2016, foi publicada a Resolução do CONSUP nº 127, que determina o 

critério de cálculo para a Taxa de Ressarcimento Institucional sobre projetos 

envolvendo Ensino, Pesquisa e Extensão com recursos externos ao IFSP e gestão 

financeira realizada por Fundação de Apoio.  

 

4.6.1.2 Núcleo de Estudos Afro-brasileiros e Indígenas do IFSP – Neabi 

 

Lançado oficialmente em 20 de agosto de 2015, em cerimônia no auditório Prestes Maia da 

Câmara Municipal de São Paulo, o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas (NEABI) do 

IFSP teve seu regulamento aprovado pela Portaria Nº 2.587, de 28 de julho de 2015. No espírito das 

Leis 10.639/03 e 11.645/08, o Núcleo existe para que as questões étnico-raciais, como o racismo e a 

xenofobia, não fiquem à margem e sejam encaradas com a devida seriedade nas ações de ensino, 

pesquisa e extensão desenvolvidas no âmbito do Instituto Federal de São Paulo, ou que estejam a 

ele vinculadas. Isso significa zelar pelo fiel e adequado cumprimento da legislação, promovendo e 

ampliando as ações inclusivas e o debate acerca do racismo em nosso país.  

Além de incentivar e ampliar ações que já existem, o NEABI tem sido propositivo e 

juntamente com a comunidade escolar tem buscado novas propostas, novos caminhos de inserção 

efetiva do indígena e do afro-brasileiro em todas as esferas da sociedade, das quais foram e ainda 

são excluídos, em função de valores culturais e práticas institucionais discriminatórias e sectaristas.  
 

4.6.1.2.1 Apoio na Organização e Participação dos membros do NEABI na VI SEMANA 

CULTURAL IFSP CÂMPUS CARAGUATATUBA 

 

O Câmpus Caraguatatuba realizou, entre os dias 16 e 19 de maio, a 6ª edição da Semana 

Cultural, que este ano teve como tema: “Aruanda, novos olhares para a diversidade”, buscando uma 

reflexão acerca das questões da história e cultura afro-brasileira. Foram desenvolvidas diversas 

atividades culturais como oficinas, mesa redonda, palestras, apresentações musicais, concursos 

artísticos, apresentações de dança, cinedebate, dentre outras. 



Os membros do NEABI que são 

lotados no Câmpus Caraguatatuba participaram 

ativamente da organização da semana. Além disso, 

na abertura da Semana Cultural, ocorrida no dia 16 

de maio, foi realizada a palestra “Por que devemos 

construir novos olhares para as relações etnico-

raciais na escola?”, proferida pela Coordenadora 

Geral do Núcleo.  

A Semana Cultural promoveu, além das 

diversas atividades culturais, o I Concurso de 

Desenho, o III Concurso Fotográfico, o V Concurso 

Literário e o VI Festival de Música. 
Figura 6 – Por que devemos construir novos 

olhares para as relações etnico-raciais na escola? 

 

4.6.1.2.2 1º Ano do NEABI 

 

O Núcleo de Estudos Afro-brasileiros e Indígenas (Neabi) do IFSP comemorou, em 24 de 

agosto, um ano de criação. Assim como no lançamento do núcleo, o patrono da abolição dos 

escravos no Brasil, Luiz Gama, foi homenageado durante o evento, que contemplou palestras e uma 

caminhada na capital paulista. Foram realizados três atos que contemplam a proposta do núcleo. No 

período da manhã, os presentes foram convidados a assinar um manifesto elaborado pelo Neabi 

contra o genocídio das populações indígena e negra. O manifesto foi encaminhado às autoridades 

competentes. O IFSP recebeu, na ocasião, a doação de uma pintura do artista Gabriel Chaim, 

retratando Luiz Gama. As atividades serão realizadas no Salão Nobre da Câmara Municipal de São 

Paulo. À tarde, foi realizada, no Teatro de Arena, uma mesa-redonda com o tema “A invisibilidade 

da Literatura Africana e Afro-Brasileira nos Espaços Educativos”, com os professores Alexandre 

Bragion, Davina Marques e Lígia Ferreira, e o ator João Acaiabe. Após o evento, os participantes se 

mobilizaram para uma caminhada, organizada pelo Sarau SLAM (competição de poesias) da Vila 

Guilhermina, que partirá do Largo do Arouche e seguiu até o Cemitério da Consolação. 

 

 
Figura 7 – A invisibilidade da Literatura Africana e Afro-Brasileira nos Espaços Educativos 

 

4.6.1.2.3 Chamada Pública para seleção de novos membros  

 

A Chamada Pública nº 420/16 foi publicada com objetivo inserir novos membros para 

viabilizar a representatividade do Núcleo em todos os câmpus do IFSP e dos Núcleo 

Descentralizados da Reitoria. Em 17 de novembro, os novos membros do NEABI foram nomeados 

por meio da Portaria nº 4.813. 



 

4.6.1.2.4 Participação dos membros do NEABI no III CONGRESSO NACIONAL DE 

DIVERSIDADES E QUESTÕES ETNORRACIAIS 

 

Entre os dias 19 e 21 de novembro de 2015 representantes do NEABI - IFSP participaram 

do “III Congresso Nacional de Diversidades e Questões Etnorraciais”, que ocorreu no Instituto 

Federal do Pará. Este evento também comportou o 1º Encontro de NEAB/NEABI e Grupos 

Correlatos da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica.  

O III Congresso Nacional de 

Diversidades e Questões Etnicorraciais/2015 se 

constituiu em um espaço para visibilizar o que está 

presente, o que é silenciado e o que está ausente 

sobre as desigualdades etnicorraciais e revelar 

alternativas de combate às desigualdades históricas 

através de proposição de políticas públicas de 

Ações Afirmativas para a População Negra no 

Brasil. Tendo em vista que a Rede Federal vai 

além da compreensão da educação profissional e 

tecnológica como mera instrumentalizadora de 

pessoas para ocupações determinadas por um 

mercado, o evento objetivou discutir as 

compreensões de inclusão contidas nos 

documentos normativos da Rede Federal de EPT 

propondo alternativas aos obstáculos políticos e 

operacionais que interferem na gestão da Política 

de Inclusão Social. 
Figura 8 – III Congresso Nacional de Diversidades e 

Questões Etnorraciais 

É imperativo que cada Instituto Federal seja capaz de intervir nessa realidade, através das 

ações de ensino, pesquisa e, extensão e inovação articuladas as forças sociais da região, bem como 

ao setor produtivo. Com isto, espera-se que os IFs, constituam um espaço fundamental na 

construção dos caminhos com vista ao desenvolvimento do país e contribuam para a consolidação 

de políticas de inclusão no Brasil. 

 

4.6.1.2.5 NEABI Indica 

 

O NEABI Indica foi publicado com objetivo de 

disponibilizar as indicações feitas pelos membros do núcleo 

referentes à temática das relações étnico-racial, focadas nas 

populações negra e indígena, buscando colaborar com o trabalho 

dos docentes do IFSP, bem como divulgar essas informações para 

as comunidades interna e externa.  

As referências sugeridas pelo Neabi foram divididas em 

duas seções, sendo a primeira relacionada à população negra, uma 

releitura da história africana para além da visão e interesses 

eurocêntricos, privilegiados nos livros tradicionais, e a reflexão 

sobre o papel da população negra na história de nosso país. 

Também encontramos indicações que embasam o ensino da 

história e cultura afro-brasileira e levam à discussão sobre temas 

como diversidade racial e racismo em sala de aula;  

Figura 9 – NEABI Indica 



 

referências que debatem sobre as políticas afirmativas; legislação pertinente ao tema das relações 

étnico raciais, entre outras indicações. Na segunda seção, são indicadas referências acerca da 

história e identidade da população indígena brasileira; sobre o movimento indígena e a política 

indigenista; sobre a arte e cultura indígena, dentre outros temas pertinentes. 

 

4.6.1.2.6 Projetos de Extensão com Comunidades Quilombolas 

 

O NEABI estabeleceu como ação necessária à valorização da diversidade étcnico-racial o 

desenvolvimento de projeto de extensão junto às comunidades quilombolas. Dessa forma, foram 

construídos junto aos câmpus São Roque e Registro os seguintes projetos: 

 “São Roque nas trilhas das cores e culturas do Carmo”, cujo objetivo é desenvolver 

atividades, em espaços de educação não formal, com vistas a incentivar a expressão 

das crianças da comunidade remanescente do quilombo Carmo e 

 “Saberes e tradições das populações de quilombolas do Vale do Ribeira” a fim de 

desenvolver uma cultura escolar pautada no respeito às diferenças por meio da 

valorização e divulgação do patrimônio étnico-cultural destas comunidades 

quilombola. 

 

4.6.1.2.7 Núcleo de Estudos sobre Gênero e Sexualidade do IFSP – NUGS 

 
Assim como o Núcleo de Estudo Afro-brasileiro e Indígena, o Núcleo de Estudos sobre Gênero e 

Sexualidade do IFSP – NUGS foi um encaminhamento de uma ação da Pró-reitoria de Extensão, do II 

Seminário de Diversidade Cultural e Educação, realizado em 2015, que teve como tema a questão 

étnico-racial e questões de gênero. 

O NUGS orienta-se por seu Regimento Interno, aprovado por meio da Portaria 1.861 de 06 de 

maio de 2016. Ele tem como finalidade promover no IFSP ações que visem uma educação inclusiva e 

não sexista que busque a equidade e a igualdade entre os gêneros, o combate à violência e à 

discriminação LGBT e a valorização da diversidade. 

A escolha dos membros para a formação do Núcleo deu-se por meio do Edital nº 443, de 27 de 

julho de 2016, que selecionou 30 membros entre servidores e discentes do IFSP, iniciando as reuniões 

por meio de videoconferência, no segundo semestre de 2016. 

A primeira reunião presencial do Núcleo aconteceu no III Congresso de Extensão e na III Mostra 

de Arte e Cultura do IFSP, na cidade de Sertãozinho. O encontro proporcionou a integração entre os 

membros e a discussão de algumas demandas para 2017. 

 
Figura 10 – III Congresso de Extensão 

4.6.1.3 ZicaZero – Semana de Mobilização 

   

A PRX representou o IFSP na reunião de articulação da Mobilização para o enfrentamento 

do Aedes Aegypti na Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica no dia 04 de 

fevereiro. O pró-reitor de extensão do IFSP foi indicado pelo Reitor como Coordenador Geral da 

Campanha de Mobilização de Combate ao Aedes Aegypti no IFSP. 



Cada câmpus organizou um comitê local com servidores e discentes com o objetivo de, 

articulados com prefeituras e outros órgãos públicos, fazer uma campanha de informação e combate 

aos focos do mosquito transmissor da Dengue, Febre Amarela, Zika e Chikungunya.  

Nos dias 19 e 26 de fevereiro e no dia 04 de março, foram realizadas atividades diversas nos 

municípios de ação do IFSP, para sensibilização, orientação da população sobre os riscos das 

doenças e de como encontrar e eliminar os focos do Aedes Aegypti, as equipes dos câmpus fizeram 

campanhas de orientação em Escolas Públicas, praças e até de casa em casa.  

A campanha nacional ZikaZero cujo lema era "Um mosquito não é mais forte do que um 

país inteiro", ainda teve a participação de Ministério da Saúde, Forças Armadas e outras Redes de 

Educação. 

 

Figura 11 – Campanha ZiKaZero 

4.6.1.4 Revista de Extensão - Compartilhar 

 

A primeira edição da Revista de Extensão do Instituto 

Federal de São Paulo (IFSP) – COMPARTILHAR – tem o 

objetivo de socializar as experiências de extensão que foram 

desenvolvidas entre os anos de 2015 e 2016, tanto no IFSP, 

quanto em outras instituições públicas.  

Dividida em três seções, destaca o Programa de 

Cursinhos Populares, abordando as ações, as perspectivas dos 

envolvidos no programa e seu impacto na comunidade; e a 

outra que trata das Políticas de Promoção da Diversidade 

realizadas no âmbito da extensão em que são evidenciadas as 

diversas ações articuladas por esta pró-reitoria como, por 

exemplo, a realização dos seminários e semanas de 

diversidade, bem como a formação do Núcleo de Estudos 

Afro-brasileiros e Indígenas do IFSP (NEABI-IFSP), sua 

construção e seus desafios na primeira seção. 
F
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Figura 12 – Revista Compartilhar 

 

Na segunda seção, é apresentado um conjunto de artigos que versam sobre ações 

extensionistas do IFSP e de outras Instituições Públicas de Ensino Superior ou de Educação 

Profissional. As leitoras e os leitores terão acesso a uma diversidade de temas relacionados a 

extensão, tais como: direitos humanos, educação, meio ambiente, comunicação e cultura.   

Por fim, a última seção desta revista é composta por relatos de experiências extensionistas 

do IFSP. Portanto, nesta seção, há uma variedade de atividades desenvolvidas em contextos, temas 

e metodologias diversos. Cine debates, projetos de dança, tratamento de resíduos, formação de 

cultura socioambiental, entre outros, são exemplos de atividades contempladas nesta edição.  

À publicação impressa já foi atribuído o ISSN (International Standard Serial Number) e a 

publicação online aguarda a atribuição. 

 



4.6.1.5 Eventos de Extensão 

 

4.6.1.5.1 Relacionamento com os câmpus: Encontro de coordenadores de extensão (Cex)  

 

Nos dias 15 e 16 de março de 2016, a PRX realizou o VII Encontro de Coordenadores de 

Extensão do IFSP, um encontro presencial e periódico que busca estreitar a relação com e entre os 

coordenadores dos câmpus, discutindo diretrizes da extensão no IFSP e criando espaços para troca 

de experiências.  

 

Figura 13 – Encontro de coordenadores de extensão 

 

No segundo semestre, durante a realização do III Congresso de Extensão e da III Mostra de 

Arte e Cultura do IFSP, foi realizada a Reunião de Coordenadores de Extensão com objetivo de 

apresentar a situação orçamentária e os editais da PRX de 2017. 
 

4.6.1.5.2 II Seminário do Mundo do Trabalho: Práticas Profissionais 

 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo (IFSP) tem 

realizado a formação profissional de milhares de jovens e adultos em todo o território estadual. 

Sabendo que a formação profissional dos sujeitos está diretamente atrelada ao mundo do trabalho 

em que o estudante está ou estará inserido, faz-se necessário que os aspectos que cerceiam o tema 

sejam problematizados, discutidos e fomentados, a fim de que os processos e as possibilidades 

envolvidas durante a trajetória profissional sejam compreendidos criticamente. Nesse sentido, foi 

realizado, em 01 de abril, o II Seminário do Mundo do Trabalho, no Auditório Prestes Maia da 

Câmara Municipal de São Paulo, com os seguintes objetivos: sensibilizar a comunidade acadêmica 

para a temática do mundo do trabalho; conscientizar sobre o papel de uma instituição de ensino 

especializada na oferta de educação profissional e tecnológica na promoção da educação para o 

mundo do trabalho; fomentar a discussão acerca da importância das diversas modalidades de prática 

profissional, em especial do estágio curricular supervisionado.   

O evento foi aberto à comunidade externa e contou com a presença de dois servidores por 

câmpus. Assim, além de fomentar e ampliar a discussão acerca do mundo do trabalho e todas as 

peculiaridades concernentes à temática, foi dada visibilidade às diferentes possibilidades de prática 

profissional e buscou-se conscientizar os presentes da importância do estágio curricular na 

formação integral do estudante de diferentes níveis de ensino. 

 



   

  

Figura 14 – II Seminário do Mundo do Trabalho 

 

4.6.1.5.3 III Seminário do IFSP sobre Diversidade Cultural e Educação: Migrações 

Internacionais e Direitos Humanos 

 

O tema da edição de 2016 do evento foi “Migrações Internacionais e Direitos Humanos”, 

tendo como objetivos: debater o fenômeno das migrações internacionais recentes no Brasil e o tema 

dos refugiados no contexto de São Paulo; sensibilizar a comunidade acadêmica sobre os contextos 

históricos, as condições socioeconômicas e políticas em que se situam as questões das migrações 

internacionais e dos refugiados; conhecer os marcos político-institucionais estabelecidos pelo Brasil 

em consonância com o contexto mundial; promover a cultura de valorização, respeito e garantias 

dos Direitos Humanos dos imigrantes e refugiados. 

O evento, realizado no dia 10 de maio no Auditório da Biblioteca Mário de Andrade, foi 

aberto para toda a comunidade e, além disso, a PRX convidou dois servidores de cada câmpus a fim 

de ampliar e disseminar as discussões sobre a temática. 

O Seminário contou com dois momentos a fim de se constituir como espaço para a discussão 

da diversidade, destacando, no primeiro momento, uma visão geral das Migrações Internacionais 

recentes no Brasil, debatendo a questão de garantia dos Direitos Humanos. Já no segundo momento, 

foi abordada a situação de refugiados no Estado de São Paulo, a partir da perspectiva de imigrantes 

estabelecidos no Brasil, e de profissionais que atuam na inserção desse público em um novo 

contexto social.  

 

Figura 15 – Migrações Internacionais e Direitos Humanos 

 

 

 



4.6.1.5.4 I Encontro de Arte/Educadores IFSP 

 

Neste ano, a PRX participou da organização do I Encontro de Arte/Educadores IFSP, tendo 

como tema Identidades, percursos e experiências: a arte/educação nos Institutos Federais 

Brasileiros. O evento ocorreu entre os dias 12 e 14 de maio na FUNARTE, e foi aberto à 

comunidade em geral. Além da discussão sobre os panoramas, inovações e desafios da arte-

educação nas IFES, houve apresentação de pôsteres e comunicações orais. 

 

Figura 16 – I Encontro de Arte/Educadores IFSP 

 

4.6.1.5.5 I Seminário Internacional sobre a Teoria da Aprendizagem Musical de Edwin 

Gordon 

 

Realizado no Câmpus São João da Boa Vista, entre os dias 25 e 28 de agosto, o objetivo do 

evento foi favorecer a Teoria da Aprendizagem Musical (MLT, na sigla em inglês) do teórico 

americano Edwin Gordon no Brasil. Foram congregados pesquisadores e interessados em geral para 

troca de experiência e introdução ao tema por meio de minicursos, palestras e atividades 

complementares. 

Ademais, a PRX viabilizou a participação de 25 membros do Coral do IFSP para 

apresentação durante o evento. 

 

Figura 17 – Teoria da Aprendizagem Musical 

 

 

 

 



4.6.1.5.6 Congresso Brasileiro de Extensão Universitária 

 

Com o objetivo de possibilitar a troca de experiências entre estudantes do IFSP e outros 

estudantes, profissionais, docentes e pesquisadores de diversas instituições, na expectativa da 

reflexão conjunta, da troca de experiências em pesquisa e extensão e do estímulo ao 

desenvolvimento e à difusão de conhecimentos científicos e tecnológicos, além de contribuir na 

perspectiva de equidade entre a produção do conhecimento e a melhoria do desempenho discente, 

foi lançado o Edital nº 480/16 para subsidiar a participação estudantes do IFSP no 7º Congresso 

Brasileiro de Extensão Universitária (CBEU), realizado em Ouro Preto/MG de 07 a 09 de setembro 

de 2016, meio do Programa Institucional de Incentivo à Participação Discente em Eventos (PIPDE). 

A PRX garantiu a participação de dois estudantes, custeando despesas de alimentação, 

hospedagem, inscrição, transporte e impressão de pôster. 

 

4.6.1.5.7 Jogos dos Institutos Federais – JIF 

 

Buscando incentivar a prática de esportes no IFSP e a participação dos estudantes do IFSP 

em eventos esportivos nacionais, neste ano a PRX organizou a participação dos câmpus nos Jogos 

dos Institutos Federais (JIF). A competição foi dividida em duas etapas, a Regional e a Nacional. 

Em ambas, foram contempladas cinco modalidades individuais (atletismo, natação, judô, vôlei de 

areia e tênis de mesa) e três coletivas (futsal, voleibol e xadrez).  

A etapa Sudeste foi sediada pelo IF Espírito Santo, nas cidades de Guarapari e Vitória, no 

período de 06 a 11 de setembro. Os câmpus que participaram com delegações foram Avaré, 

Cubatão, Registro, Salto, São João da Boa Vista, São Paulo, São Roque, Sertãozinho e Suzano. Já a 

etapa Nacional, organizada pelo IF Brasília, foi realizada em no mesmo local entre os dias 04 e 09 

de outubro. Os representantes do IFSP classificados na fase regional do JIF 2016 para a fase 

nacional participaram da competição nas modalidades atletismo, judô, natação e tênis de mesa. A 

equipe foi composta por alunos dos câmpus Avaré, Cubatão, São João da Boa Vista e São Paulo.  

O objetivo do JIF é promover e estimular a prática esportiva como instrumento de inclusão 

social, proporcionando a integração de alunos dos institutos federais, além de possibilitar a 

interação entre estudantes e professores.  

 
Figura 18 – Jogos dos Institutos Federais (JIF) 

 

4.6.1.5.8 International Youth Camp 

 

Buscando possibilitar a troca de experiências que promovessem o desenvolvimento de 

competências tais como o trabalho colaborativo, a liderança e o empreendedorismo, além de 

possibilitar a troca do estudante selecionado com estudantes, profissionais, docentes e 

pesquisadores de outras instituições, e em conjunto com a Assessoria de Relações Internacionais 

(ARINTER) do IFSP, a PRX selecionou um estudante para representar o IFSP no International 

Youth Camp (Acampamento Internacional da Juventude) 2016, pré-evento do Congresso Mundial 

da WFCP (World Federation of Colleges and Polytechnics) 2016, por meio do Programa 

Institucional de Incentivo à Participação Discente em Eventos (PIPDE). 

 

4.6.1.5.9 III Congresso de Extensão e III Mostra de Arte e Cultura do IFSP 

 



Organizados pela equipe da PRX, os eventos foram realizados nos dias 08 a 10 de novembro 

de 2016, no Câmpus Sertãozinho do IFSP. No total, cerca de 3.000 pessoas prestigiaram os eventos, 

entre discentes, servidores docentes e técnico administrativos, convidados e comunidade externa em 

geral, inclusive alunos de escolas públicas da região, que tiveram seu primeiro contato com a 

instituição. Foram abordados temas como valorização da diversidade e dos direitos humanos e 

promoção à educação, arte e cultura. 

 O III Congresso de Extensão do IFSP teve como objetivo apresentar e socializar projetos de 

extensão de diversos câmpus do IFSP. Foram apresentados mais de 170 trabalhos, divididos em 

comunicação oral, pôster e atividade formativa. Palestras, mesas-redondas e oficinas também 

fizeram parte da programação do evento. 

 

 
Figura 19 – III Congresso de Extensão do IFSP 

 

Simultaneamente ao Congresso, também ocorreu a III Mostra de Arte e Cultura, que teve 

como objetivo promover apresentações artísticas e culturais, fomentando a integração, o 

desenvolvimento artístico-cultural e a valorização da diversidade cultural no interior da instituição. 

No evento foram realizadas apresentações de dança, artes cênicas, música, artes visuais, vídeo e 

atividades formativas.  



 
Figura 20 – III Mostra de Arte e Cultura 

 

4.6.1.5.10 Semana da Diversidade Cultural: Migrações Internacionais e Direitos Humanos  

 

O Seminário do IFSP sobre Diversidade Cultural e Educação 

tem como finalidade proporcionar aos estudantes, aos servidores e à 

comunidade em geral um espaço de reflexão sobre a diversidade 

cultural, sensibilizando os participantes para os desafios e as 

possibilidades educacionais e culturais do IFSP para a promoção da 

cultura de respeito e para a valorização da Diversidade e dos Direitos 

Humanos.  

Em sua terceira edição, realizada no dia 10 de maio de 2016, o 

Seminário teve como objetivos debater o fenômeno das migrações 

internacionais recentes no Brasil e o tema dos refugiados no contexto 

de São Paulo; sensibilizar a comunidade acadêmica sobre os contextos 

históricos, as condições socioeconômicas e políticas em que se situam 

as questões das migrações internacionais e dos refugiados; conhecer  
Figura 21 – Diversidade 

Cultural e Educação 

os marcos político-institucionais estabelecidos pelo Brasil em consonância com o contexto mundial; 

promover a cultura de valorização, de respeito e de garantia dos Direitos Humanos no que diz 

respeito aos imigrantes e refugiados. 

A publicação das orientações para Semana da Diversidade nos câmpus visou a incentivar os 

câmpus a continuarem a discussão iniciada no III Seminário do IFSP sobre Diversidade Cultural e 

Educação, contribuindo para que toda a comunidade do IFSP busque conhecer as realidades e as 

potencialidades para a inserção cidadã de imigrantes e refugiados na sociedade brasileira e na 

paulista, em particular.  

 

 

 

 

 



 

 

Figura 22 – III Seminário do IFSP sobre Diversidade Cultural e Educação 

 

4.6.1.5.11 Encontro Juventude Viva 

 

Nos dias 13 e 14 de dezembro de 2016, no Câmpus Araraquara, ocorreu o I Encontro 

Juventude Viva, que envolveu servidores docentes e técnico-administrativos, discentes e 

comunidade, em um espaço de análise, debate e interlocução em defesa da Juventude e dos Direitos 

Humanos. 

Houve discussões acerca das perspectivas político-econômicas e do estatuto da Juventude e 

ações realizadas no âmbito do IFSP, buscando contribuir para a realização da missão do IFSP. 

Tendo sido apresentadas ações no âmbito dos Direitos Humanos em diferentes câmpus do 

IFSP, foi elaborado, conjuntamente, um cronograma de ações para 2017, que possibilite a criação 

de uma rede articulada de projetos e ações em ensino, pesquisa e extensão no campo dos Direitos 

Humanos e Juventude para e no IFSP. 

 

4.6.1.5.12 Coordenadoria de Eventos e Divulgação das Ações de Extensão 

 

Todos os eventos foram registrados pela Coordenadoria de Eventos e Divulgação das Ações 

de Extensão do IFSP. Ademais, o VII Encontro de Coordenadores de Extensão do IFSP, o II 

Seminário do Mundo do Trabalho, o III Seminário do IFSP sobre Diversidade Cultural e Educação, 

o III Congresso de Extensão e a III Mostra de Arte e Cultura do IFSP foram gravados e 

disponibilizados no Canal do IFSP. 

   

Figura 23 – Divulgação das Ações de Extensão do IFSP 

4.6.1.6 Visitas aos câmpus 

 

Com o intuito de realizar palestras sobre extensão, acompanhar o desenvolvimento das 

ações, participar de eventos e oferecer oficinas de capacitação, a PRX visitou 27 (vinte e sete) 

câmpus, a saber: Araraquara, Avaré, Barretos, Boituva, Campinas, Campos do Jordão, 

Caraguatatuba, Capivari, Cubatão, Guarulhos, Hortolândia, Itapetininga, Jacareí, Jundiaí, 



Piracicaba, Pirituba, Registro, Salto, São João da Boa Vista, São José dos Campos, São Miguel 

Paulista, São Paulo, São Roque, Sertãozinho, Sorocaba, Suzano e Votuporanga. No total, foram 

realizadas 53 (cinquenta e três) visitas. 

 

4.6.1.7 PRX no âmbito Nacional 

 

Representando o IFSP, o Pró-reitor de Extensão, Wilson de Andrade Matos, participou em 

2016 do XXXIX Encontro Nacional do Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Universidades 

Públicas (FORPROEX) de 11 a 14 de maio de 2016, na Universidade Federal do ABC, em São 

Bernardo do Campo. 

Também representando o IFSP, Matos participou das reuniões ordinárias do Fórum de Pró-

Reitores de Extensão da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica 

(FORPROEXT). 

Na primeira reunião do FORPROEXT, que ocorreu de 16 a 17 de fevereiro no Câmpus 

Brasília do IFB, o pró-reitor de extensão do IFSP foi eleito Coordenador Nacional do 

FORPROEXT para um mandato de 1 (um) ano. O segundo evento ocorreu de 23 a 27 de setembro 

durante a REDITEC (Reunião dos Dirigentes das Instituições Federais de Educação Profissional e 

Tecnológica) em Vitória-ES. 
 

4.6.1.8 Fomento a Ações de Extensão 

 

4.6.1.8.1 Editais 

 

Em 2016, a PRX publicou os seguintes editais de fomento: 

 Edital nº 592/15 - Programa Institucional de Apoio a Ações de Extensão do IFSP: 

Fomento de ações de extensão do IFSP, articuladas como ensino e a pesquisa aplicada, propiciando 

a participação da comunidade acadêmica e do entorno dos câmpus no desenvolvimento de 

programas e projetos de extensão com aporte de recursos institucionais. Foram mantidos os 

recursos específicos destinados a projetos com área temática Cultura e a projetos das áreas 

temáticas de Direitos Humanos e Justiça, Meio Ambiente e Trabalho, cuja realização envolvesse os 

alunos de escolas da rede pública de ensino. Trata-se de uma ampliação do Programa Institucional 

de Apoio a Projetos de Extensão, pois houve a descentralização na proposição de programas.  

 Edital nº 593/15 - Programa Institucional de Cursinho Popular do IFSP: seleção de 

sete câmpus do IFSP para receber fomento destinado à implementação de turmas de cursinho 

popular, propiciando a formação acadêmica, cultural e política de jovens e adultos. Com o aumento 

de 2 vagas, o programa teve sua efetividade ampliada. 

 Edital nº 159/16 - Programa Institucional de Formação Profissional de Mulheres do 

IFSP: implementado em 2016, o Programa Institucional de Formação Profissional de Mulheres do 

IFSP concretizou-se mediante a implementação de dois projetos pilotos nos câmpus de Avaré e São 

João da Boa Vista. Os projetos tiveram como objetivo a inclusão educacional e socioprofissional de 

mulheres em situação de vulnerabilidade. Ambos foram compostos por um conjunto de ações, a 

saber: curso de formação profissional (FIC), oficinas, visitas técnicas e a previsão de participação 

em feiras de economia solidária e eventos institucionais. Em Avaré, 12 discentes concluíram o 

curso de Formação Profissional de Artesã e 16 discentes se formaram em Fabricação artesanal de 

bonecas de pane em São João da Boa Vista.  



 

Figura 24 – Fomento e Extensão 

 

4.6.1.8.2 Propostas inscritas e contempladas por Edital 

 
 Contempladas Não contempladas Inscritas 

Edital 592 52 (1 programa) 108 160 

Edital 593 7 2 9 

Edital 159 2 2 4 

TOTAL 50 124 174 

 

4.6.1.8.3 Áreas temáticas 

 

4.6.1.8.3.1 Projetos – Distribuição por Área temática 

 
Figura 25 – Distribuição por Área Temática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.6.1.8.3.2 Linhas de extensão 

 
Figura 26 – Distribuição por Linha de Extensão 

 

Foram 29 linhas de extensão atendidas, distribuídas conforme segue: 

 
Quadro 4.6.1.8.3.2 – Linhas de Extensão (Ações fomentadas) 

LINHA DE EXTENSÃO Quantidade ações fomentadas 

Alfabetização, leitura e escrita 3 

Artes Cênicas (dança, teatro, técnicas circenses e performance) 5 

Artes integradas 4 

Artes visuais (gráficas, fotografia, cinema, vídeo) 4 

Comunicação estratégica 1 

Desenvolvimento rural e questão agrária 2 

Desenvolvimento tecnológico 2 

Desenvolvimento urbano 2 

Direitos individuais e coletivos 1 

Educação Ambiental 1 

Educação Profissional 1 

Empreendedorismo 1 

Endemias e epidemias 1 

Espaços de ciência 1 

Esporte e lazer 4 

Formação Docente 1 

Gestão pública 5 

Grupos sociais vulneráveis 1 

Jovens e adultos 2 

Línguas Estrangeiras 1 

Metodologias e estratégias de ensino/aprendizagem 2 



LINHA DE EXTENSÃO Quantidade ações fomentadas 

Mídias 2 

Organizações da sociedade civil e movimentos sociais e populares 1 

Patrimônio cultural, histórico, natural e material 1 

Pessoas com deficiências, incapacidades ou necessidades especiais 3 

Saúde da família 3 

Tecnologia da informação 1 

Temas específicos 2 

Turismo e desenvolvimento sustentável 1 

 

4.6.1.8.3.3 Projetos – Distribuição por câmpus 

 

 
Figura 27 – Distribuição de projetos aprovados por câmpus  

 

4.6.1.8.3.4 Financeiro 

 

Quadro 4.6.1.8.3.4A – Edital nº 592 

Bolsa Discente Material de Consumo Material Permanente TOTAL 

448,400.00 131,932.06 3,000.00 583,332.06 

 

Quadro 4.6.1.8.3.4B – Edital nº 593 

Bolsa Discente Material de Consumo TOTAL 

224,000.00 34.496.76 258,496.76 

 

Quadro 4.6.1.8.3.4C – Edital nº 159 

Bolsa Discente Auxílio Estudantil 

R$ 8.000,00 R$ 16.000,00 

 

4.6.1.9 Cursos De Extensão  

 

Desde o Relatório de Gestão – 2015, a PRX apresentou uma nova metodologia na análise 

quantitativa dos cursos de extensão, destacando as ações desenvolvidas exclusivamente pelo IFSP, 

isto é, cursos oferecidos por programas governamentais passaram a ser analisados separadamente.  

Assim, no que se refere à oferta de cursos de extensão do IFSP, são apresentadas a quantidade de 

cursos ofertados (Figura 1), bem como a quantidade de concluintes (Figura 2). 

 



 

 

 

 

 

 

 

Figura 28 – Quantidade de cursos ofertados 

 

 
 

Figura 29 - Quantidade de cursos ofertados por câmpus 

 

 

 
Figura 30 – Quantidade de concluintes 

 



 
Figura 31 – Distribuição de concluintes por câmpus 

 

Observa-se um crescimento acentuado de cursos ofertados e de alunos concluintes entre o 

período de 2015 e 2016. Esse aumento justifica-se, basicamente, pelo ingresso de novos servidores 

docentes no IFSP ainda no primeiro semestre de 2016. 

 

4.6.1.10 Estágios  

 

Neste ano, foi constituída a Portaria nº 2.483, de 12 de agosto de 2015, que nomeou um 

Grupo de Trabalho responsável por reformular a normatização e a documentação relacionadas a 

estágio. Fazem parte desse Grupo dois servidores da PRX. No momento, já foram revisados os 

modelos de formulários e está em fase de finalização o novo Regulamento de Estágio.  

Para fins de análise dos Resultados alcançados no programa de estágio em 2015 (Quadro 

XX), ressaltamos que a obrigatoriedade dos estágios para a integralização dos cursos e o período de 

realização do estágio são determinados pelos PPC´s (Projetos Pedagógicos de Curso), o que 

costuma ser estabelecido nos semestres finais dos cursos. Considerando que a duração dos cursos 

varia entre três semestres (cursos técnicos concomitantes/subsequentes) e cinco anos 

(bacharelados), a quantidade de estágios concluídos está diretamente relacionada ao período de 

início das atividades dos câmpus e de oferta de novos cursos com a expansão do IFSP.  

Resultados alcançados no programa de estágio em 2015 

 

Câmpus 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Araraquara 7 - 11 12 *12 26 

Avaré - 6 1 3 5 61 

Barretos 3 - 9 39 25  



Câmpus 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Birigui - 6 15 8 29 8 

Boituva 27 31 7 - 3 9 

Bragança Paulista 44 92 133 97 58 78 

Campinas - - - *10 *14 14 

Campos do Jordão - 34 15 52 39 27 

Capivari 10 14 16 10 12 16 

Caraguatatuba 92 81 59 49 55  

Catanduva - 1 3 00 15 15 

Cubatão - 125 143 148 146 132 

Guarulhos 83 80 121 87 104 94 

Hortolândia 1 5 4 7 19 24 

Itapetininga - - 8 16 19 5 

Jacareí - - - 00 43 20 

Matão 51 - 9 6 14 13 

Piracicaba - - 2 - 6 24 

Presidente Epitácio - - 2 3 5 8 

Registro - - 8 12 1 3 

Salto - - - 16 7 5 

São Carlos - - 29 75 51 40 

S. João da Boa Vista 31 27 78 210 83 93 

São José dos Campos - - - 17 8 15 

São Paulo - 615 1050 946 929 795 

São Roque 1 23 - 10 25 41 

Sertãozinho - - 113 77 69 101 

Sorocaba - - - - - 2 

Suzano 8 20 20 8 31 13 

Votuporanga - 77 50 40 17 13 

IFSP 358 1237 1906 1958 1844 1695 

Fonte: *Dados atualizados pelas CEx 

 

4.6.1.11 Convênios e Acordos de Cooperação 

 

Em 2016 foram celebrados os seguintes convênios e acordos de cooperação:  

 
ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 01/16 

PROCESSO Nº: 23305.002918/2015-59 

ESPÉCIE. Acordo de Cooperação Técnica. Objeto: Mútua Cooperação Técnica na Área Educacional. 

PARTÍCIPES: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO – 

IFSP – CNPJ: 10.882.594/0001-65, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA – 

SECRETARIA – CNPJ: 96.291.141/0001-80; FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666/93. VIGÊNCIA: 24 

meses a partir de março de 2016. ASSINATURA: 29.02.16. Eduardo Antonio Modena pelo IFSP e 

LOURIVAL GOMES pela SECRETARIA. 

 

ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 02/16 

PROCESSO Nº: 23305.001833.2016-34 

ESPÉCIE. Acordo de Cooperação Técnica. Objeto: Mútua Cooperação Técnica na Área Educacional. 

PARTÍCIPES: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO – 

IFSP – CNPJ: 10.882.594/0001-65, MUNICÍPIO ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TUPÃ – MUNICÍPIO – 

CNPJ: 44.573.087/0001-61; FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666/93. VIGÊNCIA: 60 meses a partir de 

16/12/2014. ASSINATURA: 06/05/2016. Eduardo Antonio Modena pelo IFSP e MANOEL FERREIRA DE 

SOUZA GASPAR pelo MUNICÍPIO. 

 

ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 03/16 

PROCESSO Nº: 23306.002058.2016-24 

ESPÉCIE. Acordo de Cooperação Técnica. Objeto: Mútua Cooperação Técnica na Área Educacional. 

PARTÍCIPES: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO – 

IFSP – CNPJ: 10.882.594/0001-65, ASSOCIAÇÃO JUNIOR ACHIEVEMENT DO BRASIL – CNPJ: 



04.906.381/0001-23; FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666/93. VIGÊNCIA: 12 meses a partir de maio de 

2016. ASSINATURA: 20/05/2016. Eduardo Antonio Modena pelo IFSP e WILMA RESENDE DE 

ARAUJO SANTOS pela ASSOCIAÇÃO JUNIOR ACHIEVEMENT DO BRASIL. 

 

ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 04/16 

PROCESSO Nº: 23310.000232.2016-35 

ESPÉCIE. Acordo de Cooperação Técnica. Objeto: Mútua Cooperação Técnica na Área Educacional. 

PARTÍCIPES: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO – 

IFSP – CNPJ: 10.882.594/0001-65 E PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE 

CARAGUATATUBA – CNPJ: 46.482.840/0001-39; FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666/93. 

VIGÊNCIA: 24 meses a partir de 31 de maio de 2016. ASSINATURA: 31/05/2016. Eduardo Antonio 

Modena pelo IFSP e Antonio Carlos da Silva pela PREFEITURA. 

 

ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 05/16 

PROCESSO Nº: 23441.000273.2015-55 

ESPÉCIE. Acordo de Cooperação Técnica. Objeto: Mútua Cooperação Técnica na Área Educacional. 

PARTÍCIPES: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO – 

IFSP – CNPJ: 10.882.594/0001-65, a ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. – ELEKTRO – 

CNPJ: 02.328.280/0001-97 e o MUNICÍPIO DE ANDRADINA – CNPJ: 44.428.506/0001-71; 

FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666/93. VIGÊNCIA: 36 meses a partir de março de 2016. 

ASSINATURA: 11/03/2016. Eduardo Antonio Modena pelo IFSP, Noemi Oga pela ELEKTRO e Jamil Akio 

Ono pelo MUNICÍPIO. 

 

ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 06/16 

PROCESSO Nº: 23305.004858.2016-90 

ESPÉCIE. Acordo de Cooperação Técnica. Objeto: Mútua Cooperação Técnica na Área Educacional. 

PARTÍCIPES: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO – 

IFSP – CNPJ: 10.882.594/0001-65 e a ASSOCIAÇÃO JUNIOR ACHIEVEMENT DO BRASIL – CNPJ: 

04.906.381/0001-23; FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666/93. VIGÊNCIA: 12 meses a partir de junho de 

2016. ASSINATURA: 02/06/2016. Eduardo Antonio Modena pelo IFSP e WILMA RESENDE DE 

ARAUJO SANTOS pela ASSOCIAÇÃO JUNIOR ACHIEVEMENT DO BRASIL. 

 

ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 07/16 

PROCESSO Nº: 23305.003591.2016-13 

ESPÉCIE. Acordo de Cooperação Técnica. Objeto: Mútua Cooperação Técnica na Área Educacional. 

PARTÍCIPES: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO – 

IFSP – CNPJ: 10.882.594/0001-65 e o INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DE RONDÔNIA– CNPJ: 10.817.343/0005-20; FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666/93. 

VIGÊNCIA: 24 meses a partir de maio de 2016. ASSINATURA: 02/05/2016. Eduardo Antonio Modena 

pelo IFSP e Osvino Schimidt pelo IFRO. 

 

ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 08/16 

PROCESSO Nº: 23429.000458.2016-17 

ESPÉCIE. Acordo de Cooperação Técnica. Objeto: Mútua Cooperação Técnica na Área Educacional. 

PARTÍCIPES: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO – 

IFSP – CNPJ: 10.882.594/0001-65 e a PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI – PREFEITURA – CNPJ: 

46.151.718/0001-80; FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666/93. VIGÊNCIA: 12 meses a partir de junho de 

2016. ASSINATURA: 27/06/2016. Eduardo Antonio Modena pelo IFSP e Sonia Regina Guaraldo pela 

PREFEITURA. 

 

ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 09/16 

PROCESSO Nº: 23429.000372.2016-86 

ESPÉCIE. Acordo de Cooperação Técnica. Objeto: Mútua Cooperação Técnica na Área Educacional. 

PARTÍCIPES: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO – 

IFSP – CNPJ: 10.882.594/0001-65 e a ESCOLA ESTADUAL JOSÉ CÂNDIDO – EEJC – CIE: 029865; 

FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666/93. VIGÊNCIA: 12 meses a partir de junho de 2016. 

ASSINATURA: 27/06/2016. Eduardo Antonio Modena pelo IFSP e Neide Alves Soto Boni pela EEJC. 



 

ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 10/16 

PROCESSO Nº: 23429.000371/2016-31 

ESPÉCIE. Acordo de Cooperação Técnica. Objeto: Mútua Cooperação Técnica na Área Educacional. 

PARTÍCIPES: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO – 

IFSP – CNPJ: 10.882.594/0001-65 e a ESCOLA ESTADUAL VICENTE FELÍCIO PRIMO – E.E. 

VICENTE FELÍCIO PRIMO – CIE: 030259; FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666/93. VIGÊNCIA: 12 

meses a partir de junho de 2016. ASSINATURA: 27/06/2016. Eduardo Antonio Modena pelo IFSP e 

Marimiliam Bertechini Bilia de Almeida pela E.E. VICENTE FELÍCIO PRIMO. 

 

ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 11/16 

PROCESSO Nº: 23429.000360.2016-51 

ESPÉCIE. Acordo de Cooperação Técnica. Objeto: Mútua Cooperação Técnica na Área Educacional. 

PARTÍCIPES: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO – 

IFSP – CNPJ: 10.882.594/0001-65 e a ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR HERMÍNIO CANTISANI – E. 

E. PROFESSOR HERMÍNIO CANTISANI – CIE: 905938; FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666/93. 

VIGÊNCIA: 12 meses a partir de junho de 2016. ASSINATURA: 27/06/2016.Eduardo Antonio Modena 

pelo IFSP e Priscila de Lourdes Barrionuevo pela E. E. PROFESSOR HERMÍNIO CANTISANI. 

 

ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 12/16 

PROCESSO Nº: 23429.000369.2016-62 

ESPÉCIE. Acordo de Cooperação Técnica. Objeto: Mútua Cooperação Técnica na Área Educacional. 

PARTÍCIPES: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO – 

IFSP – CNPJ: 10.882.594/0001-65 e a ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA IZABEL ALMEIDA 

MARIN – E.E. I. A. MARIN – CIE: 048562; FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666/93. VIGÊNCIA: 12 

meses a partir de junho de 2016. ASSINATURA: 27/06/2016. Eduardo Antonio Modena pelo IFSP e 

Roberta Ramires Ramos pela E.E. I. A. MARIN. 

 

ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 13/16 

PROCESSO Nº: 23305.006898.2016-76 

ESPÉCIE. Acordo de Cooperação Técnica. Objeto: oferta de curso - Programa Nacional de Integração da 

Educação Profissional com a Educação Básica na modalidade de Educação de Jovens e Adultos. 

PARTÍCIPES: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO – 

IFSP – CNPJ: 10.882.594/0001-65 e a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CATANDUVA – CNPJ: 

45.122.603/0001-02; FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666/93. VIGÊNCIA: 36 meses a partir de julho de 

2016. ASSINATURA: 08/072016.Eduardo Antonio Modena pelo IFSP e Geraldo Antonio Vinholi pela 

PREFEITURA. 

 

ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 14/16 

PROCESSO Nº: 23306.001306.2015-39 

ESPÉCIE. Acordo de Cooperação Técnica. Objeto: Atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

PARTÍCIPES: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO – 

IFSP – CNPJ: 10.882.594/0001-65, a FUNDAÇÃO ADIB JATENE – FAJ – CNPJ: 53.725.560/0001-70 e o 

INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA – IDPC – CNPJ: 46.374.500/0009-41; 

FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666/93. VIGÊNCIA: 60 meses a partir de julho de 2016. 

ASSINATURA: 20/07/2016. Eduardo Antonio Modena pelo IFSP, Reinaldo Yukio Akikubo e Celso José de 

Oliveira Trigo pela FAJ e Amanda Guerra de Moraes Rego Souza pelo IDPC. 

 

ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 15/16 

PROCESSO Nº: 23307.000520.2016-49 

ESPÉCIE. Acordo de Cooperação Técnica. Objeto: Projeto de extensão “A Sustentabilidade e seus reflexos”. 

PARTÍCIPES: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO – 

IFSP – CNPJ: 10.882.594/0001-65 e a DANIELA DA SILVA RECICLAGEM ME – BIOLITORAL – 

CNPJ: 11.504.307/0001-46; FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666/93. VIGÊNCIA: 12 meses a partir de 

junho de 2016. ASSINATURA: 06/06/2016. Eduardo Antonio Modena pelo IFSP e Diego Leonardo 

Medeiros pela BIOLITORAL. 

 



ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 16/16 

PROCESSO Nº: 23431.000574.2016-89 

ESPÉCIE. Acordo de Cooperação Técnica. Objeto: Treinamento de multiplicadores em robótica 

educacional. PARTÍCIPES: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE 

SÃO PAULO – IFSP – CNPJ: 10.882.594/0001-65 e a PREFEITURA DE IPERÓ – PREFEITURA – CNPJ: 

46.634.085/0001-60; FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666/93. VIGÊNCIA: 12 meses a partir de julho de 

2016. ASSINATURA: 29/07/2016. Eduardo Antonio Modena pelo IFSP e Vanderlei Polizeli pela 

PREFEITURA. 

 

ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 17/16 

PROCESSO Nº: 23305.005895.2016-15 

ESPÉCIE. Acordo de Cooperação Técnica. Objeto: Mútua Cooperação Técnica na Área Educacional. 

PARTÍCIPES: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO – 

IFSP – CNPJ: 10.882.594/0001-65 E A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, por meio da 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – CNPJ: 46.392.114/0001-25; FUNDAMENTO LEGAL: 

Lei nº 8.666/93. VIGÊNCIA: 24 meses a partir de sua lavratura. ASSINATURA: 11/07/2016. Eduardo 

Antonio Modena pelo IFSP e Nadia Campeão pela SECRETARIA. 

 

ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 18/16 

PROCESSO Nº: 23429.000004.2016-38 

ESPÉCIE. Acordo de Cooperação Técnica. Objeto: Mútua Cooperação Técnica na Área Educacional. 

PARTÍCIPES: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO – 

IFSP – CNPJ: 10.882.594/0001-65 e o INSTITUTO EDUCACIONAL GUMERCINDO DE PAIVA 

CASTRO – CNPJ: 44.432.490/0001-70; FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666/93. VIGÊNCIA: 12 meses 

a partir de junho de 2016. ASSINATURA: 27/06/2016. Eduardo Antonio Modena pelo IFSP e Fabiano 

Gualberto Junqueira pelo INSTITUTO EDUCACIONAL GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO. 

 

ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 19/16 

PROCESSO Nº: 23441.000875.2016-93 

ESPÉCIE. Acordo de Cooperação Técnica. Objeto: desenvolvimento de veículos e equipamentos destinados 

a reabilitação. PARTÍCIPES: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE 

SÃO PAULO – IFSP – CNPJ: 10.882.594/0001-65 e a ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE 

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FERNANDÓPOLIS – OSS SANTA CASA – 

CNPJ: 47.844.287/0001-08; FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666/93. VIGÊNCIA: 36 meses a partir de 

agosto de 2016. ASSINATURA: 25/08/2016. Eduardo Antonio Modena pelo IFSP e Sandra Regina de 

Godoy pela OSS SANTA CASA. 

 

ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 20/16 

PROCESSO Nº: 23306.003933.2016-95 

ESPÉCIE. Acordo de Cooperação Técnica. Objeto: Desenvolvimento do Projeto “Desenvolvimento e 

Funcionalidades da Plataforma Letrus em parceria com o IFSP”. PARTÍCIPES: INSTITUTO FEDERAL DE 

EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO – IFSP – CNPJ: 10.882.594/0001-65 e 

CENTRO DE AUTORIA E CULTURA LTDA – ME – LETRUS – CNPJ: 21.590.974/0001-42; 

FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666/93. VIGÊNCIA: 6 meses a partir da assinatura do acordo. 

ASSINATURA: 04/09/2016. Eduardo Antonio Modena pelo IFSP e Luis Henrique Martins Junqueira pela 

LETRUS. 

 

ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 21/16 

PROCESSO Nº: 23306.004998.2016-58 

ESPÉCIE. Acordo de Cooperação Técnica. Objeto: cooperação dos partícipes na ampliação de espaços 

esportivos para aulas, práticas esportivas, treinamentos, eventos institucionais e campeonatos oficiais. 

PARTÍCIPES: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO – 

IFSP – CNPJ: 10.882.594/0001-65 e CMTC CLUBE – CNPJ: 62.282.900/0001-26; FUNDAMENTO 

LEGAL: Lei nº 8.666/93. VIGÊNCIA: 60 meses a partir da assinatura do acordo. ASSINATURA: 

23/09/2016. Eduardo Antonio Modena pelo IFSP e Gregório Antônio de Souza Poço pelo CMTC CLUBE. 

 

ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 22/16 



PROCESSO Nº: 23305.002882/2015-11 

ESPÉCIE. Acordo de Cooperação Técnica. Objeto: Garantir ao IFSP acesso ao Portal Universia, para 

compartilhamento de informações na área de educação. PARTÍCIPES: INSTITUTO FEDERAL DE 

EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO – IFSP – CNPJ: 10.882.594/0001-65, 

UNIVERSIA BRASIL S.A. – UNIVERSIA – CNPJ: 04.127.332/0001-92 e CONSELHO NACIONAL DAS 

INSTITUIÇÕES DA REDE FEDERAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, CIENTÍFICA E 

TECNOLÓGICA – CONIF – CNPJ 07.511.835/0001-55; FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666/93. 

VIGÊNCIA: 60 meses a partir da assinatura do acordo. ASSINATURA: 11/04/2016. Eduardo Antonio 

Modena pelo IFSP, Luis Cabanas e Ronaldo Rondinelli pela UNIVERSIA e Marcelo Bender Machado pelo 

CONIF. 

 

ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 23/16 

PROCESSO Nº: 23429.000489/2016-60 

ESPÉCIE. Acordo de Cooperação Técnica. Objeto: Cursos de Formação Inicial e Continuada.  

PARTÍCIPES: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO – 

IFSP – CNPJ: 10.882.594/0001-65, e a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARAÇATUBA 

– S.M.E. – CNPJ: 45.511.847/0001-79; FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666/93. VIGÊNCIA: 12 meses a 

partir da assinatura do acordo. ASSINATURA: 15/06/2016. Eduardo Antonio Modena pelo IFSP, Luiz 

Carlos Custódio pela S.M.E. 

 

ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 24/16 

PROCESSO Nº: 23306.006604.2016-04 

ESPÉCIE. Acordo de Cooperação Técnica. Objeto: Cursos de Formação Inicial e Continuada. PARTÍCIPES: 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO – IFSP – CNPJ: 

10.882.594/0001-65 e a IGPECOGRAPH INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA. – IGP LATARIAS 

AUTOMOTIVAS – CNPJ: 60.397.445/0001-89; FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666/93. VIGÊNCIA: 5 

meses a partir da assinatura do acordo. ASSINATURA: 12/09/2016. Eduardo Antonio Modena pelo IFSP e 

Renato Golfetti Cicarelli pela IGP LATARIAS AUTOMOTIVAS. 

 

ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 25/16 

PROCESSO Nº: 23305.013457.2016-21 

ESPÉCIE. Acordo de Cooperação Técnica.  

Objeto: Cursos de Formação Inicial e Continuada.  

PARTÍCIPES: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO – 

IFSP – CNPJ: 10.882.594/0001-65 e a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA – CNPJ: 

46.316.600/0001-64;  

FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666/93.  

VIGÊNCIA: 60 meses a partir da assinatura do acordo.  

ASSINATURA: 12/12/2016. Eduardo Antonio Modena pelo IFSP e Mamoru Nakashima pela 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA. 

4.6.2 Pró-reitoria de Pesquisa 

 

A pesquisa nos Institutos Federais deve considerar tanto o princípio científico quanto 

educativo, despertando no estudante uma atitude de questionamento e curiosidade, visando a uma 

formação humana e cidadã. A lei de criação dos Institutos Federais, de nº 11.892/2008, estabelece 

como um dos objetivos o de “realizar pesquisas aplicadas, estimulando o desenvolvimento de 

soluções técnicas e tecnológicas, estendendo seus benefícios à comunidade”. A pesquisa, 

indissociada do ensino e da extensão, deve assim produzir novos conhecimentos que devem ser 

colocados a favor da comunidade, contribuindo para o desenvolvimento em nível local, regional e 

nacional. A seguir, serão apresentadas as atividades realizadas pela Pró-Reitoria de Pesquisa, 

Inovação e Pós-graduação em 2016, de acordo os objetivos e metas do Plano de Desenvolvimento 

Institucional. 



4.6.2.1 1. Consolidar e regulamentar as atividades de pós-graduação no IFSP. 

 

1.1.  Estabelecer normas, regulamentos e critérios para criação e avaliação de cursos, 

programas e planejamento da pós-graduação conforme PDI. 

1.1.1.  Estabelecer normas para a criação e avaliação de cursos e programas de pós-

graduação e aprovação nos órgãos competentes (2014). 

Em 2016, a Diretoria de Pós-Graduação constituiu a Comissão do Regimento da Pós-

Graduação Lato Sensu que contou com a participação de membros de vários câmpus do IFSP. O 

documento produzido por tal comissão, Regimento Geral dos Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu, 

foi publicizado e contou com ampla contribuição da comunidade acadêmica. Tal documento será 

submetido às instâncias superiores para aprovação no primeiro semestre de 2017. 

1.1.2. Estabelecer critérios para a criação e avaliação de cursos e programas de pós-

graduação e aprovação nos órgãos competentes (2014). 

Esta meta já havia sido cumprida em 2015. Foi estabelecido que somente propostas de 

cursos que atendam aos requisitos gerais, que se aplicam a todas propostas de novos cursos, e aos 

critérios específicos, de cada área de avaliação, estabelecidos pela CAPES, é que serão submetidas 

para avaliação.  

1.1.3. Estabelecer procedimentos para a criação e avaliação de cursos e programas 

de pós-graduação e aprovação nos órgãos competentes (2014). 

Em 2016, elaborou-se uma minuta que tratará da tramitação de propostas de implantação, 

reformulação, suspensão e extinção de cursos de Pós-Graduação Lato Sensu. A nova proposta 

propõe uma alteração nas instâncias responsáveis pela tramitação, atribuindo o papel e repassando 

as competências do Conselho Técnico Profissional (CTP) ao Conselho de Pesquisa, Inovação e Pós-

Graduação (CONPIP), instância esta que teve seu regimento aprovado pela Resolução 09 de 05 de 

abril de 2016. Atualmente, tal minuta está em revisão e discussão para ser submetida à aprovação 

em instâncias superiores. 

Quanto aos programas de Pós-Graduação Stricto Sensu, os procedimentos para novas 

propostas são definidos pela Capes, e estas são homologadas previamente pela PRP. Após a 

homologação da PRP, a proposta segue para análise da CAPES, sendo passível de diligências 

documentais e de infraestrutura do câmpus proponente. Caso a proposta seja aprovada, o Conselho 

Superior delibera resolução de autorização do curso proposto.  

 

1.2.  Incentivar os programas de pós-graduação Stricto Sensu no IFSP. 

1.2.1. Revisar o regulamento geral da pós-graduação Stricto Sensu (2014). 

O regulamento foi discutido em reuniões com os coordenadores de todos os programas de 

pós-graduação Stricto Sensu do IFSP. A proposta foi submetida ao Conselho Superior, sendo 

aprovada e publicada por meio da Resolução 158 de 2 de dezembro de 2014. Nesta mesma data, foi 

aprovado o Regulamento do Exame de Qualificação Stricto Sensu por meio da Resolução 159.  

Regulamentar os programas de pós-graduação multicâmpus (2014-2015). 

A Diretoria de Pós-Graduação tem previsão de constituir comissão para discussão e 

elaboração e de tal normativa em 2017. A razão do não cumprimento desta meta em 2014-2015 

deveu-se à priorização da elaboração do Regulamento da Pós-Graduação Stricto Sensu e do 

Regulamento do Exame de qualificação Stricto Sensu em 2014. Em 2016, priorizou-se as 

discussões sobre as normativas necessárias para regulamentação dos cursos de pós-graduação Lato 

Sensu.       

1.2.2. Propiciar espaço para discussão sobre implantação de mestrados multicâmpus 

no IFSP (2014-2018). 



A nova execução prevista para esta meta tem início para 2017. Em 2016, no 2º Encontro de 

Pesquisadores, evento integrante da sétima edição do Congresso de Inovação, Ciência e Tecnologia 

do IFSP (CONICT), promoveu-se discussões a respeito da regulamentação da pós-graduação 

Multicâmpus. A Diretoria de Pós-Graduação coletou as contribuições da comunidade acadêmica e 

constituirá comissão para discussão e elaboração e de tal normativa. 

Capacitar os docentes dos programas para captação de recursos junto a órgãos de 

fomento (2014-2018). 

Em 2016 foi realizado um curso Gerenciamento de Projetos, entre os dias 15 e 17 de junho, 

nas dependências da ESAF (Escola de Administração Fazendária) reunindo os coordenadores de 

pesquisa dos câmpus. Estes coordenadores devem depois, fazer o repasse do conhecimento em seus 

respectivos câmpus. No Encontro de Pesquisadores, realizado no dia 1/12/2016 no câmpus Matão, a 

captação de recursos também foi debatida ao se discutir a resolução nº 19/2016, que entre outros 

assuntos trata do trâmite de projetos com fomento interno ou externo ao IFSP. 

1.2.3. Definir ações do IFSP no contexto de programas de mestrado em rede com 

outras instituições (2014-2018). 

Em 2016, obtivemos aprovação da CAPES do Mestrado Profissional em Educação 

Profissional e Tecnológica em Rede Nacional (PROFEPT). Tal programa contribui para maior 

inserção da pós-graduação Stricto Sensu no interior, uma vez que será sediado no câmpus 

Sertãozinho. O PROFEPT é um curso semipresencial, ofertado por várias instituições federais que 

compõem a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. 

 

1.3. Incentivar os cursos de pós-graduação Lato Sensu no IFSP. 

1.3.1. Revisar a organização didática com relação aos cursos de pós-graduação lato 

sensu (2014-2015). 

Em 2016, a Diretoria de Pós-Graduação constituiu a Comissão do Regimento da Pós-

Graduação Lato Sensu que contou com a participação de membros de vários câmpus do IFSP. O 

documento produzido por tal comissão, Regimento Geral dos Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu, 

foi publicizado e contou com ampla contribuição da comunidade acadêmica.  

A Organização Didática do IFSP sofreu alterações em 2016, e teve como resultado a 

segregação do referido documento para cada modalidade educacional. Devido a tal mudança, todo o 

conteúdo sobre a gestão acadêmica dos cursos de Pós-Graduação Lato Sensu (matrícula, 

rematrícula, trancamento de matrícula, regime de exercícios domiciliares, aproveitamento de 

estudos, etc) foi adaptado e incluído à minuta do Regimento.  Dessa forma, este documento será a 

normativa norteadora para os cursos de pós-graduação Lato Sensu, extinguindo a denominação 

Organização Didática a esta modalidade educacional. No primeiro semestre de 2017 a minuta do 

regimento será submetida às instâncias superiores para aprovação.  

Elaborar modelo de PPC para cursos lato sensu (2015). 

A Comissão do Regimento da Pós-Graduação Lato Sensu, constituída em 2016, 

adicionalmente à minuta do Regimento Geral dos Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu, concluiu a 

elaboração de um Modelo de PPC que em breve estará disponível para a proposição de novos 

cursos de especialização pela comunidade acadêmica.  

1.3.2. Contribuir nas discussões para elaboração de um novo modelo de distribuição 

das atividades docentes de pós-graduação lato sensu (2014) 

Foi aprovado pela resolução nº 112 de 7 de outubro de 2014 regulamentando o trabalho 

docente, tendo como objetivo definir as atividades realizadas pelos docentes, promovendo 

melhorias em relação a resolução anterior. Em 2015 ocorreu uma reformulação nesta resolução, 

culminando na Resolução nº 109, de 04 de novembro de 2015, em que a diretoria de pós-graduação 

participou de algumas discussões.  



4.6.2.2   2. Consolidar e regulamentar as ações de Inovação Tecnológica. 

 

2.1. Estruturar o Núcleo de Inovação Tecnológica. 

2.1.1. Criar espaço para discussão sobre a implantação de Núcleo de Inovação 

Tecnológica Auxiliares (2014). 

Foi elaborada uma primeira proposta de criação em 2014 cujas discussões foram iniciadas 

no final de 2013, no contexto da Chamada CNPq nº 92/2013. Esta proposta levou em consideração 

os arranjos produtivos locais e os eixos temáticos de cada câmpus. A principal limitação 

apresentada foi o número de servidores disponíveis nos câmpus para assumir estas novas 

atribuições.  

O ano de 2016 foi marcado por um grande esforço para regulamentação das atividades de 

pesquisas e a tramitação de projetos interinstitucionais, inclusive com Fundações de Apoio. As 

regulamentações foram colocadas em consulta pública e debatidas com a comunidade. Esta 

regulamentação é imprescindível para realização de projetos de inovação e de pesquisa com 

organizações externas e, portanto, para a atuação dos futuros Núcleos de Inovação Tecnológica 

Auxiliares. Pretende-se expandir a discussão em 2017, a fim de se criar uma proposta de 

regulamentação. 

Elaborar regulamento específico para criação e implantação dos núcleos auxiliares 

(2015). 

Esta meta é dependente da meta anterior. Uma vez finalizada as regulamentações de 

pesquisa, em 2017 teremos a oportunidade de debater com a comunidade uma proposta de 

regulamentação. 

2.1.2. Contratação de empresa especializada na redação de patentes (2014-2018). 

Está em vigência o contrato nº 19/2015, assinado em 22/06/2015, com a empresa Antonini 

Invenções Ltda – ME para prestar assessoria técnica e proceder às etapas de registro de 15 patentes 

nacionais de invenções junto ao INPI. Em 2016 foram lançadas três edições do Edital do Inventor, 

com objetivo de identificar invenções criadas pelos pesquisadores do IFSP passíveis de proteção 

por meio de patente. Ao todo em 2016 foram recebidas 12 propostas, um número recorde para o 

IFSP, refletindo o aumento no interesse da comunidade pela proteção de suas invenções. Dentre as 

propostas, 8 foram aprovadas pela comissão julgadora, considerando os critérios estabelecidos, 

sendo que uma das propostas não prosseguiu por falta de fornecimento de informações necessárias 

ao registro. Destas, 4 já tiveram seu pedido depositado junto ao INPI. Ainda em 2016, foram 

depositados outros 3 pedidos resultantes do Edital do Inventor de 2015 totalizando, portanto, 7 

novos depósitos em 2016. Dos editais abertos em 2016, restam 2 processos para serem finalizados 

em 2017. 

O IFSP também adquiriu experiência para tramitação de processos de registro de marcas. 

Em 2016 foram solicitados 3 pedidos de proteção de marcas para eventos institucionais do IFSP: 

 CONEPT: Congresso de Educação Profissional e Tecnológica do IFSP, requerido 

pela Pró-Reitoria de Ensino; 

 CONICT: Congresso de Inovação, Ciência e Tecnologia do IFSP, requerido pela 

própria PRP; 

 CAIE: Congresso de Acessibilidade e Inclusão na Educação, requerido pelo 

câmpus Cubatão. 

2.1.3. Capacitar servidores por meio de cursos sobre propriedade intelectual e 

empreendedorismo (2014-2018). 

O Edital do Inventor foi acompanhado de vídeo-conferências para esclarecimento à 

comunidade sobre propriedade intelectual. 



Foi promovida uma palestra sobre Prospecção Tecnológica, com o prof. Edemar Antonini, 

no momento de lançamento do Edital de Prospecção, a qual está gravada e disponibilizada para a 

comunidade. 

O NIT do IFSP faz parte da Rede Inova São Paulo, consórcio de NITs que visa promover 

as melhores práticas de transferência de tecnologias e de formatação de projetos de inovação. Junto 

à Rede Inova São Paulo, os servidores do NIT participaram de diversas capacitações. 

Ainda no âmbito da Rede Inova São Paulo, foram lançados ao longo de 2016 três cursos a 

distância, divulgados junto à comunidade do IFSP, disponíveis no link http://inovasaopaulo.org.br:  

 Curso Introdutório à Propriedade Intelectual; 

 Curso de Modelagem de Negócios; 

 Curso de Avaliação de Tecnologias. 

O NIT do IFSP também participou de debates em torno do tema inovação, propriedade 

intelectual e empreendedorismo nos câmpus Registro, Suzano e São Paulo, por ocasião da 

inauguração das Unidades Hotel de Projetos, e também no câmpus Matão durante o CONICT 

(Congresso de Inovação, Ciência e Tecnologia do IFSP). Estas ações serão melhor detalhadas em 

tópico posterior. 

Os cursos sobre propriedade intelectual realizados pelo INPI foram amplamente 

divulgados junto à comunidade.  

2.1.4. Definir e implantar procedimentos de apoio jurídico ao NIT (2014-2018). 

O NIT tem procurado capacitar sua equipe nas questões jurídicas, participando do comitê 

jurídico da Rede Inova São Paulo, e de outros eventos. Desta forma, tem procurado elaborar as 

minutas de Editais e instrumentos jurídicos observando a legislação vigente, facilitando assim a 

aprovação junto à Procuradoria Jurídica do IFSP. 

 

2.2.  Estruturar o Programa Hotel de Projetos. 

Definir procedimentos específicos para gestão do programa (2014). 

Foi elaborada a Instrução Normativa PRP nº 01/2016, que normatiza a sistemática de 

gestão do Programa Hotel de Projetos, regulamentado pela resolução nº 925/2013. Esta Instrução 

Normativa especifica: 

 Tramite para aprovação e publicação do Edital de Seleção dos projetos para a 

Unidade do Programa Hotel de Projetos (UHP); 

 Procedimentos para assinatura dos contratos e início da hospedagem; 

 Formalização da orientação dos projetos; 

 Relatório mensal a serem elaborados pelo coordenador do projeto e pelo Gestor da 

UHP; 

 Orientação para desligamento dos projetos; 

 Elaboração de proposta de trabalho anual, por parte das UHPs; 

 Elaboração do relatório anual, por parte das UHPs. 

2.2.1. Assessorar os câmpus na implantação do programa (2014-2018). 

A Unidade do Programa Hotel de Projetos do Câmpus Registro foi criada pela portaria nº 

37 em 6 de janeiro. O NIT auxiliou os câmpus Registro e Suzano, cuja UHP foi criada em 

dezembro de 2015, a organizarem seus editais de seleção. Em Suzano, foi recebida uma proposta de 

projeto, e em Registro, foram recebidas 8 propostas. Todas as propostas foram contempladas, e 

seguem descritas no quadro abaixo: 

Quadro 4.6.2.2 – Projeto Experimental de Inovação 

Câmpus Projeto Experimental de Inovação 

SUZANO Aquaman 

REGISTRO Pulseira de Localização 



REGISTRO Couro Verde 

REGISTRO Pistola de Pintura Automática 

REGISTRO CO² PROJECT MEASURING AND SHOWING 

REGISTRO Dispensadora Automática de Medicamentos 

REGISTRO Sistema de Comunicação GSM para Alarme Automotivo 

REGISTRO Tecnologias em Eficiência Energética 

REGISTRO CULTIVALE-TECNOLOGIAS ORGANIZACIONAIS 

Fonte: PRP 

 

O ingresso destes projetos foi marcado pela cerimônia de inauguração das UHPs, realizada 

07 de junho em Suzano, e em 09 de junho em Registro. 

Em 2016, foi realizado o Edital 184/2016, com objetivo de selecionar até dois Câmpus 

para receber, cada um, aporte de até R$ 20 mil para aquisição de bens de capital, a fim de estruturar 

sua unidade do Programa Hotel de Projetos. Foram contemplados os câmpus São Paulo e 

Sertãozinho, cujos hotéis de projetos foram criados respectivamente pelas portarias 2213 e 2215, 

ambas publicadas em 18/05/2016. A UHP do câmpus São Paulo foi inaugurada no dia 16 de 

novembro, e a UHP do câmpus Sertãozinho será inaugurada em 2017. 

 

2.3.  Reestruturar os eventos de inovação tecnológica do IFSP. 

2.3.1. Executar procedimentos para implantação da semana de inovação (2015-

2018). 

Em 2016, colaboramos com o câmpus para a realização do 7º Workshop de Negócios e 

Inovação, que ocorreu juntamente com o CONICT (Congresso de Inovação, Ciência e Tecnologia 

do IFSP). Além do apoio fornecendo ao câmpus com os projetos básicos dos eventos anteriores e o 

cronograma padrão de execução, foram realizadas duas ações pelo NIT para apoio ao evento: 

 Desafio de Inovação: através dos editais nº 257 (chamada pública para empresas 

apoiadoras) e 441/2016 (regulamento do desafio), o desafio apresentava o tema 

“Melhorias no processo de transformação da cana: da recepção da cana na indústria 

até a armazenagem”. A empresa Cerradinho Bioenergia S/A respondeu à chamada 

pública, oferecendo premiação para as três melhores soluções tecnológicas 

apresentadas pelas seis equipes inscritas neste desafio.  

 Vitrina Tecnológica: regulamentado pelo edital nº 484/2016, 11 grupos se 

inscreveram para a Vitrina Tecnológica, dos quais 08 projetos foram selecionados 

pela comissão e apresentados dentro do 7º Workshop.  

Adicionalmente, o IFSP integrou a comissão avaliadora do VAITEC – Programa de 

Valorização de Iniciativas Tecnológicas, promovido pela Agência São Paulo de Desenvolvimento – 

ADESAMPA e a Secretaria Municipal do Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo – 

SDTE do Município de São Paulo. Esta iniciativa apoia financeiramente atividades inovadoras que 

contribuam para o desenvolvimento econômico e social e que sejam relevantes para as políticas 

públicas municipais. Além da colaboração na avaliação dos projetos, o IFSP sediou no câmpus São 

Paulo a etapa de audiências, realizada nos dias 27 e 28 de junho. Nesta oportunidade, cerca de 200 

proponentes puderam expor seus projetos para a comissão avaliadora, a fim de selecionar os 

projetos que seriam contemplados pelo projeto. Para esta ação colaboraram diversos servidores do 

IFSP, em especial, a equipe da Diretoria Adjunta de Tecnologia da Informação (DTI – Câmpus São 

Paulo) que disponibilizou a estrutura necessária para as apresentações, e também a transmissão ao 

vivo das audiências pelo Facebook. 

O NIT ainda esteve presente na Semana Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, em 

dois câmpus: Registro, mediando um painel sobre Inovação, e Suzano, em que o diretor do NIT 

ministrou duas palestras – uma sobre Empreendedorismo, e outra sobre a atuação do IFSP com 

Fundações de Apoio. 



Em novembro, foi lançada a chamada para a realização, em 2017, do evento Conexão 

Inovação. Este evento é uma iniciativa conjunta entre a PRP e a PRX, que tem como objetivo 

principal a conexão do IFSP com o arranjo produtivo local, aproveitando o momento também para 

explicar aos câmpus as novas regulamentações criadas para atuação do IFSP em projetos com 

organizações externas com auxílio de Fundações de Apoio. Submeteram propostas e foram 

contemplados os Câmpus Hortolândia e Catanduva. 

 

2.4. Criar polos de inovação no IFSP. 

2.4.1. Apoiar no planejamento da criação dos polos de inovação (2014-2018). 

A Associação Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial – EMBRAPII, lançou a 

chamada pública 01/2016, para credenciamento de novos polos. Contudo, uma das exigências 

consistia em “demonstrar experiência no desenvolvimento de projetos de P,D&I na área de 

competência proposta, por meio da apresentação de lista qualificada de projetos contratados com 

empresas industriais, cujos valores captados das empresas totalizem, no mínimo, R$ 5 milhões no 

período de 2013 a 2015”. O IFSP, justamente pela ausência das regulamentações criadas em 2016, 

não tem este volume de projetos contratados com empresas industriais. Entretanto, a chamada foi 

enviada para análise pela comunidade e debatida com os interessados, a fim de discutir como 

viabilizar futuras candidaturas. 

Em maio de 2016, o NIT realizou ampla divulgação à comunidade do IFSP sobre a 

Plataforma Competências SP, iniciativa que faz parte das ações do Projeto Inova Capacita, 

aprovado na Chamada 92/2013 – CNPq. Por meio desta plataforma, empresas podem localizar 

pesquisadores nas diversas áreas de conhecimento, a fim de estabelecer parcerias para projetos de 

pesquisa. A partir da divulgação, abriu-se um questionário para coleta de informações dos 

pesquisadores do IFSP interessados em participar dessa iniciativa. Os dados recebidos nesta 

primeira etapa já foram encaminhados para a inclusão na plataforma.  

O diretor do NIT do IFSP participou do “Seminário de Inovação e Desenvolvimento – 

Diálogos sobre o Parque Tecnológico – Leste”, promovido pela Secretaria Municipal do 

Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo, que ocorreu dia 21 de setembro na Escola de 

Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo. Foi uma oportunidade para divulgar 

as ações do IFSP na área de inovação e empreendedorismo, e interagir com os agentes que estão 

trabalhando para implantar um Parque Tecnológico na Zona Leste de São Paulo. 

Também foi realizada a primeira ação de prospecção ativa, com participação do NIT e do 

câmpus Campinas no evento “Inova Campinas”, no dia 20 de outubro de 2016. Em estande da Rede 

Inova São Paulo, associação de NITs do Estado de São Paulo da qual o IFSP faz parte, pudemos 

expor nossa instituição e estabelecer contatos tendo em vista futuras parcerias. 

2.4.2. Assessorar na elaboração de termos de parcerias entre o IFSP e outras 

instituições (2014-2018). 

A PRP atuou na aprovação da resolução nº 19/2016, que estabelece, entre outras coisas, o 

fluxo para tramitação de projetos interinstitucionais. Também foram elaboradas pela PRP as 

instruções normativas nº 02 e 03/2016, que respectivamente tratam dos modelos para 

encaminhamento de projetos de pesquisa e de instrumentos jurídico para os acordos envolvendo 

outras instituições. 

Está em andamento um processo para estabelecimento de co-titularidade de uma patente 

entre o IFSP, a USP e a Embrapa. Também está em andamento uma co-titularidade entre IFSP e 

USP sobre uma tecnologia em que optou-se pelo não patenteamento. O NIT atuou para validar o 

instrumento junto à procuradoria jurídica e negociar os termos junto às demais instituições. 

Foram emitidos pareceres, com sugestão de inclusão de cláusulas sobre direitos autorais, 

para acordos de cooperação em tramitação. A PRP também tem atuado para esclarecer os trâmites 

para celebrar acordos de cooperação na área de pesquisa.  



2.4.3. Colaborar na elaboração de manual sobre acordos e parcerias para pesquisa, 

desenvolvimento e inovação (2014-2018). 

As instruções normativas nº 02 e 03/2016, que tratam respectivamente do modelo para 

projeto de pesquisa e instrumento jurídico, são um primeiro esforço neste sentido, pois foram 

redigidas para serem didáticas e autoexplicativas, esclarecendo os pesquisadores sobre a elaboração 

dos documentos. 

2.5 Sensibilização da comunidade interna sobre inovação e empreendedorismo 

2.5.1 Trabalhar em conjunto com as Pró-reitorias de Extensão e Ensino para inclusão 

dos temas inovação e empreendedorismo nos currículos e cursos oferecidos 

(2014-2018) 

A ação relacionada ao Programa Hotel de Projetos tem possibilitado este diálogo sobre a 

vocação inovadora e empreendedora do IFSP. O Workshop de Negócios e Inovação também trouxe 

esta reflexão para debate, discutindo-se a importância do empreendedorismo no IFSP. Pretendemos 

estender e ampliar esta discussão nos próximos anos. 

4.6.2.3   3. Consolidar e regulamentar as ações de pesquisa. 

3.1 Restruturação da política das Bolsas de Iniciação Científica e Tecnológica 

Institucional - IFSP. 

Descentralização das bolsas para os câmpus (2014) 

Em 2016, o investimento em bolsas do programa institucional aumentou para cerca de R$ 

1.616.400,00, com um total de 449 bolsas em todos os câmpus do IFSP, cuja distribuição consta na 

Tabela 1 junto com informações sobre o número de projetos do Programa Institucional Voluntário 

de Iniciação Científica (PIVICT) entre 2015 e 2017. 

Como se observa na tabela, tanto no PIBIFSP quanto no PIVICT, houve incremento do 

número de projetos de iniciação científica na maior parte dos câmpus, acima dos 10% previstos na 

Meta 14 do Termo de Acordo de metas (TAM). Entretanto, destaca-se que se entende como 

“projetos” nos termos do TAM, como projetos de pesquisa em geral. Porém, considera-se que a 

grande maioria dos projetos desenvolvidos nos câmpus são de iniciação científica e que, no futuro, 

tal procedimento deverá ser revisto. 

Também em 2016, foram revistos os editais para os programas de iniciação científica do 

CNPq (PIBIC, PIBITI e PIBIC-EM), onde está sendo levado em conta os termos da RN 017/2006 

do CNPq, a qual prevê a atuação de um comitê externo de avaliação dos programas composto por 

pesquisadores com bolsa de produtividade (PD) do CNPq, a possibilidade de participação de alunos 

externos ao IFSP, além da participação de pesquisadores e professores visitantes nos programas. 

Dentro da política institucional preconizada pela Reitoria, se previu que, por meio destes 

regulamentos de cada programa, além da proposta normativa e estruturativa, tais documentos teriam 

intuito instrutivo para a comunidade e também para as próximas gestões, isso no sentido de se 

buscar sempre melhorar na condução dos programas a partir de um referencial. 

 

Quadro 4.6.2.3.1 –  Número de projetos do PIBIFSP e do PIVICT por câmpus entre 2015 e 2017. 

PIBIFSP PIVICT 

 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 

Araraquara (ARQ) 13 19 20  9 4 3 

Avaré (AVR) 5 6 7  0 3 5 

Barretos BRT) 11 7 8  0 3 7 

Birigui (BRI) 8 9 10  0  0 13 

Boituva (BTV) 7 7 8  0 2 8 

Bragança Paulista (BRA) 12 13 14  5 6 7 



Campinas (CMP) 4 5 6  2 2 0 

Campos do Jordão (CJO) 1 6 7  0  0 5 

Capivari (CPV) 3 12 13  0  0 3 

Caraguatatuba (CAR) 10 18 20  0   4 

Catanduva (CTD) 8 5 6  0 12 3 

Cubatão (CBT) 6 19 21  0   2 

Guarulhos (GRU) 9 9 10  0  0 0 

Hortolândia (HTO) 7 6 8  0  0 2 

Itapetininga (ITP) 7 8 14  9 4 18 

Jacareí (JCR) 0 6 7  0  0 0 

Matão (MTO) 9 15 17  0 1 6 

Piracicaba (PRC) 5 7 8  0  0 4 

Presidente Epitácio (PEP) 8 13 14  0 2 8 

Registro (RGT) 0 10 11  0 7 12 

Salto (SLT) 10 13 14  0  0 2 

São Carlos (SCL) 19 12 11  0 18 4 

São João da Boa Vista (SBV) 16 17 19  0 1 4 

São José dos Campos (SJC) 6 5 6    0 7 

São Paulo (SPO) 42 96 106  10  0 27 

São Roque (SRQ) 2 16 17  0  0 0 

Sertãozinho (SRT) 6 14 15  5 16 8 

Suzano (SZN) 7 8 9  0 5 11 

Votuporanga (VTP) 18 21 23  1 4 2 

TOTAL 259 402 449 41 90 175 

Fonte: PRP 

 

A PRP, visando estimular o Programa de Iniciação Cientifica através de fomento externo, 

realizou solicitação de cota bienal ao CNPq em 2014. A partir disso, a cota ao IFSP foi mantida do 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica do CNPq (PIBIC/CNPq), garantindo a cota 

institucional de 08 bolsas. O IFSP também permaneceu com a cota institucional de bolsas do 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação do 

CNPq (PIBITI/CNPq), de 45 bolsas. Além disso, o CNPq estabeleceu a cota de 85 bolsas para o 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica para o Ensino Médio (PIBIC-EM/CNPq). 

O mesmo foi realizado em 2016, sendo que a cota de bolsas PIBIC foi igual a 10 e a de bolsas 

PIBITI foi de 37. Para o PIBIC-EM, o IFSP não recebeu cota para este biênio, assim como para o 

PIBIC-AF (Ações Afirmativas) cuja solicitação foi feita pela primeira vez levando em conta o 

amadurecimento da política institucional em torno destas ações. 

No caso destes programas, eles são conduzidos pela própria Diretoria de Pesquisa por meio 

da Coordenadoria de Bolsas de Iniciação Científica. Porém, com o apoio dos Comitês Interno e 

Externo de Iniciação Cientifica, em atendimento ao disposto na RN 017/2006 do CNPq. Em 2016, 

os membros do Comitê Interno de Iniciação Científica e Tecnológica, composto por pesquisadores 

com título de doutor e atuantes em atividades de pesquisa no IFSP, foram designados por meio da 

Portaria do Reitor nº 3.623, de 15 de agosto de 2016, enquanto que os membros do Comitê Externo, 

composto por pesquisadores com bolsa de produtividade do CNPq, foram designados por meio da 

Portaria do Reitor nº 631, de 23 de fevereiro de 2016. 

Em 2016, iniciou-se o trabalho de revisão do Regulamento do Programa Institucional de 

Iniciação Científica e Tecnológica. Mais especificamente, os membros do Comitê Institucional de 

IC iniciaram o trabalho de revisão dos termos da Portaria nº 1.043/2015 que regulamenta 

atualmente este programa. O intuito foi o de avançar com a política institucional de IC tendo em 



vista, inclusive, as solicitações e contribuições realizadas pela comunidade ao longo de 2015 e 

2016. Há vários aspectos importantes que estão sendo revistos, sendo que um deles é que o Comitê 

Institucional deverá assumir seu papel como instância responsável pela política em torno deste 

programa, enquanto a PRP assume seu papel de órgão executivo. O trabalho está presto para ser 

concluído no 1º semestre de 2017, sendo que os desdobramentos do trabalho deverão ser estendidos 

ao novo regulamento do Programa Voluntário de Iniciação Científica e Tecnológica (PIVICT), 

atualmente regulamentado pela Portaria nº 1.652/2015, assim como para os editais internos dos 

programas do CNPq. 

Ainda relacionado aos programas de iniciação científica, se aponta, ainda, três pontos 

como importantes avanços para o futuro: (i) a criação de indicadores e de uma sistemática que 

permita mensurar o impacto dos programas de iniciação científica na formação dos alunos e na 

carreira dos egressos; (ii) a criação de uma sistemática institucional para, a partir de avaliações e 

identificação dos melhores trabalhos, indica-los e apoiá-los para participação dos autores em feiras 

e concursos nacionais e internacionais, divulgando o nome do IFSP; e (iii) a proposição de uma 

política que vise o aumento da cota das bolsas do CNPq, a qual depende de diferentes quesitos 

como do número de doutores na instituição que é bastante favorável ao IFSP com cerca de 500, mas 

também do número e da qualidade dos programas de Pós-graduação na instituição, dentre outros 

quesitos. 

3.1.1. Sensibilizar os gestores para ampliação do número de bolsas Discente 

(Pesquisa) junto ao orçamento do IFSP (2014-2018). 

Em 2016, a estratégia adotada pela PRP para alcançar esta meta se baseou também na 

inclusão de requisitos de contrapartida pelo câmpus como, por exemplo, os descritos nos itens 5.2.6 

do Edital nº 226, de 15 de abril de 2016, denominado “Chamada para apoio à pesquisa do IFSP”. 

Ressalta-se que este edital contemplou a compra de materiais de consumo, como citado na meta 

anterior, contudo a manutenção, despesas com a contratação de serviços de terceiros, pessoa física 

ou jurídica, inclusive para obras e reformas, ou ainda, complementação salarial de servidores e 

funcionários, despesas de custeio como as contas de luz, água, telefone, taxas, passagens e diárias, 

as quais foram entendidas pela PRP como despesas da contrapartida do câmpus tendo em vista as 

atividades decorrentes da pesquisa. Ressaltasse também que, tendo em vista os termos do chamado 

Marco Legal de Ciência e Tecnologia (Lei Federal nº 13.243, de 11 de janeiro de 2016, as 

condições para aquisição de materiais foram eximidas de processo licitatório. Tais condições foram 

embasadas também no Parecer REGIÃO/PGF/AGU nº 293/2015/CONSU/CMA/PRF-3a. Ainda, 

em parceria com a PRA, em 2016 iniciou-se a elaboração de Instrução Normativa que irá 

regulamentar as aquisições e a contratação de serviços para a pesquisa sem licitação, visando 

fomentar tais investimentos pelos câmpus. A previsão é de que tal documento seja publicado pela 

PRP ainda no 1º semestre de 2017. 

Outra ação relacionada a esta meta tem relação com a elaboração e a aprovação dos 

regulamentos internos eu permitirão ao IFSP receber recursos externos para pesquisa por meio de 

Fundações de Apoio. No art. 6º da Resolução nº 54, aprovada em 05 de julho de 2016, consta que 

70% do valor repassado pelo pagamento da Taxa de Ressarcimento Institucional (TRI), devido ao 

uso de bens e serviços institucionais com apoio financeiro externo, será repassado ao câmpus, 

enquanto que 30% será dividido entre as Pró-reitorias de Pesquisa, Inovação e Pós-graduação, 

Ensino e Extensão. Isso foi visto também como mais uma forma de estimular os gestores no câmpus 

a incentivarem seus pesquisadores a buscarem recurso externo para as atividades de pesquisa, 

inclusive para pagamento de bolsas a discentes. 

 

3.2. Criar e promover a pesquisa no IFSP com recursos internos -PRP. 

3.2.1. Implementação de Bolsa / Auxílio Pesquisador (2014-2015). 

Em 2016 foi realizado o primeiro edital de fomento à pesquisa em que contemplava, entre 

outros itens financiáveis, a concessão de bolsa e auxílio ao pesquisador.  



A PRP, através do edital nº 226 de 15 de abril de 2016, denominado “Chamada para apoio 

à pesquisa do IFSP”, disponibilizou um montante de R$ 288.000,00 (duzentos e oitenta e oito mil 

reais) a serem utilizados no período de julho de 2016 a junho de 2017 para o pagamento da bolsa 

pesquisador, sendo que cada projeto aprovado poderia contar com até R$ 36.000,00 (trinta e seis 

mil reais) durante o período vigente da pesquisa. Destaca-se que, pela primeira vez, um edital de 

apoio determinou requisitos de produção a serem cumpridos pelos pesquisadores de cada grupo. 

O edital supracitado contemplou 08 (oito) projetos de pesquisa, dentre as 72 propostas 

recebidas, sendo que cada projeto aprovado concedia até 02 (duas) bolsas a servidores docentes 

indicados na proposta aprovada, respeitando os termos da Portaria SETEC/MEC nº 58, de 21 de 

novembro de 2014. 

3.2.2. Disponibilizar recurso para aquisição de equipamento permanente voltado a 

pesquisa (Pró-Equipamentos) (2014-2018). 

Deve ser destacada a publicação da Lei nº 13.243, de 11 de janeiro de 2016, chamada de 

Marco Legal da Ciência e Tecnologia, que estabeleceu que produtos para pesquisa e 

desenvolvimento - bens, insumos, serviços e obras necessários para atividade de pesquisa científica 

e tecnológica, desenvolvimento de tecnologia ou inovação tecnológica, discriminados em projeto de 

pesquisa aprovado pela instituição contratante, não terão obrigatoriedade de processo licitatório 

para aquisição. 

A PRP, visando apoiar propostas de projetos de pesquisa através equipamentos destinados 

à melhoria da infraestrutura de pesquisa científica e tecnológica dos câmpus em todas as áreas do 

conhecimento no IFSP, lançou o Edital nº 226 de 15 de abril de 2016, denominado “Chamada para 

apoio à pesquisa do IFSP”, cujos objetivos: 

a) Fomentar a pesquisa científica e o desenvolvimento tecnológico através da aquisição 

de equipamentos, itens de consumo e de bolsa pesquisador; 

b) Estimular a atuação dos grupos de pesquisa no âmbito do IFSP; 

c) Contribuir para o estabelecimento de laboratórios de pesquisa e de 

desenvolvimento tecnológico no IFSP; 

d) Contribuir para o incremento da quantidade ou da qualidade das pesquisas 

científicas e tecnológicas realizadas no âmbito do IFSP; 

e) Estimular a produção científica e tecnológica com vistas à divulgação institucional; 

f) Divulgar e criar os meios de aquisição de bens e serviços para pesquisa no IFSP 

com recursos institucionais e sem licitação, considerando as alterações no art. 24 da 

Lei 8666/1993 decorrente da publicação da Lei nº 13.243/2016. 

Para este edital, foi disponibilizado um montante de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil 

reais) para aquisição de material permanente e R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais) para material 

de consumo, onde cada projeto contemplado poderia ser financiado com até R$ 20.000,00 (vinte 

mil reais) para compra de equipamentos de pesquisa e até R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para 

aquisição de materiais de consumo. 

Foram contemplados 08 projetos de pesquisa no edital supracitado dentre as 72 propostas 

recebidas, dos quais contaram com o financiamento de bolsa/auxílio pesquisador, equipamentos de 

pesquisa e materiais de consumo para a realização da pesquisa no período de julho de 2016 a junho 

de 2017. 

Os recursos financeiros para atendimento deste edital estiveram sujeitos à disponibilidade 

orçamentária do IFSP no período citado, conforme consta no próprio edital, sendo que não foram 

efetivadas as devidas aquisições em 2016 em atendimento ao Ofício-circular nº 

11/2016/CHEFIAGAB/SE/SE-MEC, de 10 de agosto de 2016, que estabeleceu limites e orientações 

sobre a aplicação de diretrizes da Portaria MP nº 67, de 1º de março de 2016, no âmbito do MEC. 

3.2.3. Sensibilizar os gestores locais a concederem recursos do câmpus para 

aquisição de materiais de consumo como contrapartida (2014-2018). 



Uma das formas de estímulo à busca por recursos externos é por meio dos próprios editais 

dos programas conduzidos pela PRP. 

No Edital nº 226, de 15 de abril de 2016, denominado “Chamada para apoio à pesquisa do 

IFSP”, se previu contemplar a aquisição de materiais de consumo, como citado na meta anterior, 

contudo a manutenção, despesas com a contratação de serviços de terceiros, pessoa física ou 

jurídica, inclusive para obras e reformas, ou ainda, complementação salarial de servidores e 

funcionários, despesas de custeio como as contas de luz, água, telefone, taxas, passagens e diárias, 

as quais foram entendidas pela PRP como despesas da contrapartida do câmpus dos pesquisadores 

às atividades decorrentes da pesquisa. Entretanto, devido às restrições de recursos impostas por 

meio do Ofício-circular nº 11/2016/CHEFIAGAB/SE/SE-MEC, de 10 de agosto de 2016, que 

estabeleceu limites e orientações sobre a aplicação de diretrizes da Portaria MP nº 67, de 1º de 

março de 2016, no âmbito do MEC, os gastos com materiais foram suspensos, mantendo apenas o 

pagamento das bolsas aos pesquisadores. Neste 1º semestre de 2017, entretanto, está sendo estudada 

uma forma de resolver a situação junto aos pesquisadores e à PRA. 

3.2.4. Criar estratégias, junto aos gestores locais, para disponibilizarem 

infraestrutura física para o desenvolvimento da pesquisa (2014-2016). 

Em 2016, com a publicação das Instruções Normativas PRP nº 02 e 03, de 28 de novembro 

de 2016 que estabelecem, respectivamente, as regras para submissão e análise dos projetos de 

pesquisa com apoio financeiro tanto de agências de fomento quanto de parceiros por meio de 

Fundações de Apoio, e as regras para elaboração de instrumento jurídico de convênios, buscou-se, 

nesta meta, estimular os gestores a também disponibilizarem infraestrutura física para o 

desenvolvimento da pesquisa. 

Além disso, no II Encontro de Pesquisadores realizado em 01 de dezembro de 2016 no 

câmpus de Matão, foi realizado trabalho de sensibilização dos gestores através da discussão dos 

assuntos relacionados aos avanços e às demandas da pesquisa no IFSP. 

 

3.3 Incentivar e promover a busca por recursos das agências de fomento. 

3.3.1 Divulgar as possiblidades de fomento externo (2014-2018). 

Ao longo de 2016, foram realizados, por meio do fórum de e-mails da PRP, da 

comunicação social e de diversas videoconferências, inclusive abertas à comunidade, a divulgação 

das possibilidades e o incentivo pela busca de fomento externo ao IFSP.  

Além disso, tal divulgação foi promovida por meio do Sistema “FINANCIAR”, no qual 

cerca de 319 pesquisadores do IFSP encontraram-se cadastrados desde 2014, como descrito a 

seguir. 

Em 2015, outra ação importante para se alcançar esta meta foi a criação do fórum 

pesquisadores@ifsp.edu.br, que abriu um canal de comunicação direto entre a PRP e os 

pesquisadores e entre eles próprios, eliminando, assim, filtros que ocorriam na passagem de 

informações da PRP à comunidade nos câmpus. 

As ações de fomento para 2016 contou com o uso da Plataforma Stela Experta 

(http://www.stelaexperta.com.br/index.html) que permite pesquisar dados do currículo Lattes dos 

pesquisadores e do Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq utilizando diferentes estratégias e 

filtros. Por meio deste sistema, pretende-se identificar grupos de pesquisadores com linhas de 

pesquisa semelhantes entre os diferentes câmpus, estabelecer uma base de conhecimento sobre o 

perfil dos pesquisadores em todo o IFSP e, a partir daí, definir estratégias para divulgação das 

oportunidades com foco em cada grupo. 

A partir disso, outra ação foi estender o apoio aos pesquisadores para elaboração de 

projetos visando fomento externo, que vêm sendo realizado pela Gerência de Fomento. 

3.3.2 Contratação de sistema que auxilia na prospecção de fomentos (2014). 



Em 2016, o sistema vigorou com 319 assinaturas até o final de junho. A partir de 2017, a 

contratação deste serviço foi renovada, porém, com 65 assinaturas, em função de restrição 

orçamentária. 

3.3.3 Auxiliar os pesquisadores na formulação de pedidos de auxílio a órgão de 

fomento (2014-2018). 

Em 2016, houve a publicação do resultado da chamada supracitada, e houve a interposição 

de recurso diante do resultado prévio, sobre o qual ainda se aguarda a publicação do resultado final. 

Vale destacar que, no estado de São Paulo, há a FAPESP que, entre as Fundações de 

Amparo à Pesquisa (FAPs), é a que tem o maior volume de recursos direcionadas, não apenas às 

atividades de pesquisa científica, mas também de inovação. Portanto, é importante que o IFSP 

estenda as ações visando aos diferentes programas da FAPESP levando em conta os pesquisadores 

do IFSP que possuem bons currículos, o que também é um ponto importante para o futuro. 

Em 2016, o IFSP, por meio de projetos submetidos por pesquisadores, captou mais de R$ 

350.000,00 junto ao CNPq, através das chamadas MCTI/MAPA/CNPq N.02/2016 - Implementação 

e ou manutenção de núcleos de estudo em agroecologia e produção orgânica em instituições da 

Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, com 02 projetos aprovados, e 

também da Chamada MCTI/CNPQ Nº 01/2016 – Universal, com 04 projetos aprovados. 

Também vale destacar que, uma vez que as oportunidades sejam divulgadas pela PRP, seja 

por meio do Sistema Financiar, ou seja a partir de uma estratégia de direcionamento das 

informações aos grupos pela Plataforma Stela Experta, além de outros meios sendo adotados pela 

PRP, a efetivação das ações de fomento será resultado a iniciativa dos pesquisadores nos câmpus. 

Portanto, levando em conta a legislação que trata da carga horária e das atividades dos docentes e 

dos TAE, é muito necessário que a reitoria estude e discuta as políticas de incentivo especialmente 

às atividades de pesquisa e de extensão no IFSP, isto com vistas a um planejamento institucional a 

longo prazo. 

3.3.4 Incentivar e Auxiliar os câmpus a participarem dos editais específicos do CNPq 

para os Institutos Federais (2014-2018). 

Em 2016, várias das possibilidades foram lançadas através das agências de fomento, 

inclusive CNPq, e divulgadas por meio do fórum de e-mails da PRP, da comunicação social e de 

diversas videoconferências, inclusive abertas à comunidade, a divulgação das possibilidades e o 

incentivo pela busca de fomento externo ao IFSP. 

3.3.5 Elaborar projeto para participar do pró-equipamentos da CAPES (2014-2018). 

Em 2016, não foi publicado um edital específico “Pró-equipamentos” da CAPES. A 

expectativa é que em 2017 a chamada seja relançada. 

 

3.4 Aumentar a produção, divulgação científica e integração com a comunidade. 

3.4.1 Organizar evento de Iniciação Científica e Tecnológica do IFSP (2014-2018). 

Para a edição de 2016, foi publicada carta-convite aos câmpus em outubro de 2015. Foi 

previsto um modelo diferente de evento que comporá outros 05 (cinco) evento simultâneos: 

 Congresso de Iniciação Científica e Tecnológica, vinculado à Diretoria de Pesquisa; 

 Workshop de Inovação e Negócio, vinculado ao Núcleo de Inovação Tecnológica; 

 Congresso de Pós-graduação do IFSP, vinculado à Diretoria de Pós-graduação; 

 II Encontro de Pesquisadores, vinculado à Diretoria de Pesquisa; 

 1º Torneio de Robótica do IFSP - 1º TRIF'2016 

Este evento foi denominado Congresso Inovação, Ciência e Tecnologia do IFSP 

(CONICT), para o qual foi prevista uma estrutura diferenciada da Comissão Central com servidores 

responsáveis, separadamente, pelos eventos individuais, porém, com subcomissões específicas 

comuns. 



O intuito foi: (i) o de unir eventos da pesquisa e da inovação numa ação conjugada; (ii) 

inaugurar um evento específico para alunos e orientadores dos programas de pós-graduação lato e 

stricto sensu; (iii) reduzir custos com a junção dos eventos. 

Atenderam ao convite dois câmpus: Matão e Cubatão. A comissão designada pela Portaria 

nº 4.257, de 17 de novembro de 2015, decidiu pelo Câmpus Matão. 

Nesta edição, 615 foram trabalhos submetidos, sendo 571 aprovados para apresentações 

oral e/ou pôster, e mais de 1.500 participantes registrados ao longo do evento. Participaram do 

congresso mais de 70 Instituições/Universidades. Foram ministradas 40 palestras, 07 minicursos, 

ocorreu a segunda edição do Encontro de Pesquisadores do IFSP (II Encontro de Pesquisadores do 

IFSP), o 1º Congresso de Pós-graduação do IFSP, o 1º Torneio de Robótica do IFSP, o 7º 

Workshop de Inovação e Negócio e algumas atrações culturais diárias, com apresentações de 

grupos de dança, Ballet, Coral, Exposição de Livros e bate papo com o escritor, Exposição de 

Carros Antigos, Exposição de Máquinas Agrícolas produzidas em Empresas do município e 

encerramento com a Banda Maldita DP, constituída e criada por alunos do IFSP – Câmpus Matão. 

Nesta 7º edição, os trabalhos foram avaliados e os melhores foram premiados durante a cerimônia 

de encerramento. 

Os recursos investidos, levando em conta as limitações orçamentárias, pela PRP para 

contratação empresa para fornecimento de infraestrutura e alimentação (tendas, coffee break, som), 

no valor de R$ 16.803,79. Além disso, a PRP disponibilizou cerca de R$ 166.082,20 para passagem 

e estadia dos alunos-autores em Matão pelo Programa de Incentivo ao Discente para Participação 

em Eventos (PIPDE) regido pela Resolução do CONSUP nº 97/2014, por meio do Edital nº 705, de 

04 de outubro de 2016. Também foi investido recurso para pagamento para pagamento de diárias 

aos Coordenadores/Diretores de Pesquisa, para os docentes participantes do 1º Torneio de Robótica, 

ao pesquisadores e palestrantes internos e externos no total de R$ 28.366,37 no total de 45 pessoas 

beneficiadas. Portanto, para esta edição, o montante de recursos públicos financeiros foi da ordem 

de R$ 211.282,40, portanto, a um custo médio de R$ 140,83 por participante. Al 

ém disso, por meio de chamada pública, foram captados recursos junto às empresas 

conforme a Tabela 2. 

No evento foram recebidos trabalhos de estudantes dos ensinos médio, superior e em nível 

de pós-graduação de várias instituições de ensino do país. Foi possível integrar e conhecer as 

pesquisas desenvolvidas no IFSP, assim como promover no cenário acadêmico e profissional o 

IFSP, a participação de empresas do município e região ajudou reconhecer a importância do 

Instituto junto à sociedade. A realização do Congresso Inovação, Ciência e Tecnologia do IFSP 

(CONICT) no Câmpus Matão, teve seus objetivos alcançados como valorizar e estimular a 

criatividade, a iniciação científica e a inovação. 

O 1º Torneio de Robótica teve três modalidades de competição: sumô de robô, busca e 

resgate – robôs próprios e busca e resgate – kit. Ao final, as melhores equipes foram premiadas. As 

quais foram inscritas no torneio com um (ou mais professores) como coordenador e um número de 

alunos, sendo os câmpus de Birigui, Boituva, Bragança Paulista, Caraguatatuba, Registro, Salto, 

São Carlos, São Paulo, Suzano e Votuporanga com 22 equipes participantes. 

 

Quadro 4.6.2.3.2 –  Recursos externos para o 7º CONICT. 

Empresa Tipo de Apoio 

Analítica 300 canetas e 300 Blocos de anotação e 16 livros 

Anton Paar 1000 canetas da Empresa 

Usina Cerradinho 

6000 reais divididos entre três prêmios para trabalhos de inovação, de acordo com as regras do 

Edital PRP nº 441, de 27 de julho de 2016, pagos diretamente pelas empresas aos grupos 

vencedores. 

Predilecta 700 goiabadas (Coffe Break) 

Citrosuco Café, Suco, Água (Coffe Break) 



Prefeitura Matão Transporte 

Graphtec Impressão de 1000 folders A4 (Programação do Evento) Colorido 

Antoniossi 1 Caixa de Canetas Bic 

Baldan 3 Kit Premiação 

Droga Ven 1 Tablet 

Max Titanium 9 Kit Premiação 

Aroeira Medalhas Premiação 

Grupo GEN 1 livro e 08 e-books. 

aFHF 25 camisetas para participantes. 

Metrohm 12 camisetas para participantes. 

Thermo 25 camisetas para participantes. 

Analitica 25 camisetas para participantes. 

TA Instruments 16 camisetas para participantes. 

Fonte: PRP 

 

Reestruturar a regulamentação para apresentação dos resultados das pesquisas em 

eventos científicos e tecnológicos (2014). 

Em 2016, foi publicado o Edital nº 151, de 10 de março de 2016, que previu 04 (quatro) 

etapas, com valor total foi estimado em R$ 200.000.00, dividido igualmente entre as 04 (quatro) 

etapas. O quadro 4.6.2.3.3 apresenta o número de inscrições em cada etapa, o quadro 4.6.2.3.4, o 

montante de recursos de cada etapa e o quadro 4.6.2.3.5 a distribuição pelo tipo de viagem: nacional 

ou internacional. 

O quadro 4.6.2.3.6 apresenta o volume de recursos gastos por etapa, enquanto que o 

quadro 4.6.2.3.7, a distribuição de solicitações contempladas por câmpus. 

No 2º semestre, a 4ª etapa prevista no Edital nº 151, de 10 de março de 2016 foi cancelada 

devido às limitações de gastos impostas pelo Governo Federal do em atendimento ao Ofício-

circular nº 11/2016/CHEFIAGAB/SE/SE-MEC, de 10 de agosto de 2016, que estabeleceu limites e 

orientações sobre a aplicação de diretrizes da Portaria MP nº 67, de 1º de março de 2016, no âmbito 

do MEC. 
 

Quadro 4.6.2.3.3 –  Número de inscrições por etapa. 

Etapa Nº de Inscrições Homologadas Não Homologadas Contemplados 

1ª 20 19 1 11 

2ª 32 28 4 18 

3ª 46 37 9 32 

Fonte: PRP 

 
Quadro 4.6.2.3.4–  Montante de recursos gastos por etapa. 

Etapa Valor 

1ª R$ 40.720,93 

2ª R$ 65.441,29 

3ª R$ 100.304,51 

Valor Total R$ 206.466,73 

Fonte: PRP 

 
Quadro 4.6.2.3.5 –  Tipo de viagem por etapa. 

Etapa Viagem Nacional Viagem Internacional Publicação Desistência 

1ª 9 2 0 0 

2ª 12 4 0 2 

3ª 24 4 1 3 

Fonte: PRP 



 
Quadro 4.6.2.3.6 –  Montante por tipo de gasto e por etapa. 

Etapa 
Diárias 

Nacional 

Diárias 

Internacional 

Passagens 

Nacional 

Passagens 

Internacional 

Auxílio 

Incentivo 

Publicação 

de Trabalho 

1ª 9.336,12 18.099,13 7.476,68 0,00 5.809,00 0,00 

2ª 12.052,58 11.462,50 9.357,68 20.139,36 12.429,17 0,00 

3ª 23.578,08 12.592,76 29.624,20 12.425,04 22.084,43 850,00 

Fonte: PRP 

 
Quadro 4.6.2.3.7 –  Distribuição do número de viagens e de recursos gastos por câmpus. 

Câmpus  Viagens Nacionais Viagens Internacionais Recurso 

Araraquara 2   R$ 7.252,89 

Bragança Paulista 1   R$ 1.382,52 

Birigui 4   R$ 17.304,61 

Boituva 6   R$ 11.637,65 

Caraguatatuba 1   R$ 1.751,30 

Cubatão   1 R$ 8.576,25 

Catanduva 1 1 R$ 15.569,50 

Itapetininga 2   R$ 6.422,53 

Matão 1   R$ 1.442,63 

Presidente Epitácio 6   R$ 19.454,98 

Piracicaba   3 R$ 24.075,39 

São João da Boa Vista 3   R$ 6.426,94 

São Carlos 1   R$ 1.470,62 

São José dos Campos 2   R$ 3.696,53 

Salto 2   R$ 4.991,18 

Sorocaba 1   R$ 2.754,28 

São Paulo 6 3 R$ 37.323,78 

Sertãozinho 2   R$ 6.315,62 

Suzano 3 2 R$ 23.674,87 

Votupranga 1   R$ 4.092,66 

TOTAL 45 10 R$ 205.616,73 

Fonte: PRP 

 

3.4.2 Criar auxílio para publicação em revistas científicas e técnicas (2016-2018). 

O auxílio institucional para publicação em revista científica e técnica foi regulamentado 

pela Resolução nº 41/2014. 

Em 2016, a possibilidade de tal auxílio foi estabelecida por meio da publicação do Edital 

nº 151, de 10 de março de 2016, porém, nenhuma solicitação neste sentido foi feita. 

3.4.3 Aumentar o Qualis da revista Sinergia e indexar (2014-2015). 

Em 2016, o periódico completou 16 anos com 42 edições, começou com uma publicação 

anual em 2000, por estratégia de indexação em bases de dados, passou a ser semestral em 2001, 

quadrimestral em 2011 e trimestral até a presente data, sendo atualmente de exigência trimestral 

para os sistemas de avaliação da Capes e requisitos mínimos para inclusão e indexação em grandes 

bases de dados como a Scielo e outras bases acessadas amplamente pela comunidade científica. 

Todos os esforços demandados até o final do ano de 2016 e descritos nesta parte do 

relatório, tem a finalidade de melhorar a Qualis da Revista Científica para B2. Qualis é o conjunto 

de procedimentos utilizados pela Capes para estratificação da qualidade da produção intelectual dos 



programas de pós-graduação. No momento, conseguiu-se ampliar a quantidade das Qualis nas 

diversas áreas do conhecimento, sendo possível acompanhar nos relatórios finais incluídos em cada 

exemplar. Na última edição publicada no site (http://ojs.ifsp.edu.br/index.php/sinergia/), é possível 

notar que foi ampliado o número de revisores e uma chamada para cadastro de reserva para novos 

pareceristas/revisores para o próximo ano. Os revisores incluídos na lista são aqueles que 

realizaram, pelo menos, um parecer de qualidade favorecendo, assim, o processo editorial. A 

ampliação desta lista resultou também da demanda de contatos com antigos colaboradores que 

publicaram artigos desde quando a revista surgiu. A finalidade foi informar que os artigos 

impressos também estão em formato eletrônico, fazer um convite para ser revisor da revista ou 

possível submissão de novos artigos, o que faz parte da divulgação eletrônica da Revista, 

canalizando novas submissões: 

 http://ojs.ifsp.edu.br/index.php/sinergia/issue/viewIssue/5/18.  

Representado, este último, uma estratégia de informar ao autor sobre o processo em que o 

artigo se encontra com previsão de publicação para transparência do processo editorial. 

Quanto à divulgação da revista, além do site, cartazes e banners foram utilizados por meio 

de impressão da arte e a afixação em murais em lugar visível ao público. A divulgação da revista 

também vem sendo realizada sempre que há um novo número impresso, com a finalidade de 

apresentar a revista para alunos ingressantes, professores, mestres e a comunidade científica com o 

intuito de obtenção de futuras submissões: http://www2.ifsp.edu.br/edu/prp/sinergia/ 

documentos/cartaz_sinergia.pdf. 

A revista também foi divulgada no 7º Congresso de Iniciação Científica e Tecnológica que 

aconteceram em 2016 no Câmpus de Matão, entre os dias 30 de novembro a 02 de dezembro. 

Em destaque, podem ser citadas as seguintes ações visando atingir esta meta: 

 Foram contatados todos os Coordenadores de Área da Capes, não só para que 

tenham contato com o periódico impresso, como também para acompanhar o 

avanço da revista em relação ao: aumento de quantidade de avaliadores/pareceristas 

para as novas edições; o novo número de revistas que o Instituto Federal São Paulo 

acolheu atualmente (como opção de publicação especializada para os autores); os 

novos câmpus visitados (para conseguir novos pareceristas e novos artigos para 

manter a publicação); a atualização da distribuição no setor de periódicos das 

bibliotecas da Rede Federal e de forma inédita nas bibliotecas das Universidades 

Federais, a atualização da Qualis 2013-2014; bem como um link único com todas 

as revistas disponíveis em um só arquivo; 

 Pela Coordenaria de Publicações Acadêmicas, aumentamos o novo número de 

revistas abarcadas pelo IFSP, apoiamos a implantação da Revista Hipátia, novo 

periódico científico de Câmpus do Jordão, bem como a Revista Cogitare do 

Câmpus de Matão. Sendo o próximo passo, a aquisição do número DOI (Digital 

Object Identifier) para apoiar futuramente a indexação, bem como a melhor 

avaliação destes e todos periódicos do IFSP; 

 Quanto aos novos Câmpus visitados, divulgamos o periódico em Boituva no 

começo de 2016, contemplando os discentes e docentes, já em março, divulgamos 

também em Câmpus do Jordão e no Câmpus de Goiânia em maio e o Câmpus de 

Pirituba no mês de julho; 

 Com todos os esforços acima, somamos Qualis B3 para a área de Ensino, bem 

como Qualis em outras áreas do conhecimento para o periódico eletrônico, 

conforme quadro abaixo: 

 

Quadro 4.6.2.3.8 –  Estrato da Revista Sinergia digital em 2016. 

ISSN Título Área de Avaliação Classificação 

http://ojs.ifsp.edu.br/index.php/sinergia/issue/viewIssue/5/18


ISSN Título Área de Avaliação Classificação 

2177-451X SINERGIA (IFSP. ONLINE) 
Administração pública e de empresas, ciências 

contábeis e turismo 
B4 

2177-451X SINERGIA (IFSP. ONLINE) Ciência da computação C 

2177-451X SINERGIA (IFSP. ONLINE) Ciências agrárias I B5 

2177-451X SINERGIA (IFSP. ONLINE) Ciências ambientais B5 

2177-451X SINERGIA (IFSP. ONLINE) Engenharias I B5 

2177-451X SINERGIA (IFSP. ONLINE) Engenharias III B5 

2177-451X SINERGIA (IFSP. ONLINE) Engenharias IV B5 

2177-451X SINERGIA (IFSP. ONLINE) Ensino B3 

2177-451X Sinergia Ensino B3 

2177-451X SINERGIA (IFSP. ONLINE) Matemática / probabilidade e estatística C 

Fonte: PRP 

 

O estrato Qualis do periódico impresso, segundo avaliação da Webqualis de 2016:  

(https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/veiculoPublicacaoQualis/lis

taConsultaGeralPeriodicos.jsf), encontra-se no quadro abaixo. 

 

Quadro 4.6.2.3.9 –  Estrato da Revista Sinergia impressa em 2016. 

ISSN Título Área de Avaliação Classificação 

1677-499X SINERGIA (CEFETSP) 
Administração pública e de empresas, ciências 

contábeis e turismo 
B4 

1677-499X SINERGIA (CEFETSP) Engenharias I B5 

1677-499X SINERGIA (CEFETSP) Engenharias III B5 

Fonte: PRP 

 

3.5. Aumentar a quantidade de Grupos de Pesquisa com produção. 

3.5.1. Divulgar os grupos de pesquisa homologados do IFSP (2104-2018). 

No ano de 2016 os Grupos de Pesquisa do IFSP receberam cerca de 51 solicitações de 

criação de grupos de pesquisa, das quais 43 foram aceitos e cadastrados no sistema do CNPq. 

Atualmente, o IFSP conta com 147 Grupos de Pesquisa Certificados e Cadastrados. 

3.5.2.  Divulgar a produção dos grupos de pesquisa (2015-2018). 

Em novembro de 2016 venceu o contrato para acesso à Plataforma Stela Experta e não foi 

renovado por restrições orçamentárias. 

Neste ano de 2016, o sitio dos Grupos de Pesquisa, localizado no portal da Pró-reitoria de 

pesquisa, Inovação e Pós-Graduação em: 

http://prp.ifsp.edu.br/diretoria-de-pesquisa/grupos-de-pesquisa/grupos, foi remodelado e 

atualizado, para uma melhor busca e visualização dos grupos e também ocorreu a aplicação do 

questionário de avaliação das atividades dos grupos durante o ano de 2015 (em processo de análise), 

para uma posterior divulgação das atividades e ações dos grupos. 

3.5.3.   Priorizar os grupos de pesquisa na obtenção de fomento interno (2014-2018). 

https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/veiculoPublicacaoQualis/listaConsultaGeralPeriodicos.jsf
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/veiculoPublicacaoQualis/listaConsultaGeralPeriodicos.jsf
http://prp.ifsp.edu.br/diretoria-de-pesquisa/grupos-de-pesquisa/grupos


Em 2016, em geral, foram incluídos itens que priorizavam participantes de grupos de 

pesquisa do IFSP cadastrados na Plataforma Lattes do CNPq, conforme previsto no Edital nº 226 já 

citado anteriormente. 

 

4.6.2.4   4. Consolidar e regulamentar as ações da PRP. 

 

4.1. Ampliar as discussões sobre as ações de pesquisa, inovação e pós-graduação. 

4.1.1. Criar fóruns de discussão sobre ações de pesquisa, inovação  

4.1.2. Criar fóruns de discussão sobre ações pós-graduação,  

4.1.3. Promover palestras e atividades que conscientizem e fortaleçam a 

verticalização de ensino, a pesquisa e a extensão de forma indissociável. 

As metas desta ação foram cumpridas com a criação do canal de comunicação 

forum.prp@ifsp.edu.br, reunindo os coordenadores de pesquisa, responsáveis pela replicação das 

informações nos câmpus. A resolução nº 19/2016 contribui para esta ação, uma vez que estabelece 

em seu artigo 4º que “as atividades de pesquisa serão desenvolvidas em articulação com as ações de 

ensino e de extensão, em consonância com o disposto no art. 207, da Constituição Federal de 

1988.”. A mesma resolução cria o Comitê de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação do Câmpus 

(COMPESQ), estabelecendo suas atribuições. 

 

4.2. Ampliar e facilitar a divulgação das atividades da PRP. 

Criação de novo sítio da PRP com informações integradas (2014). 

Em 2014, foi criado o novo sitio da PRP conforme consta no endereço prp.ifsp.edu.br. Por 

parte da Diretoria de Pesquisa, toda a aba “Pesquisa” no sitio foi estruturada contendo informações 

sobre a estrutura da diretoria, informações para preenchimento e manutenção do currículo Lattes, 

sobre Acordos de Cooperação em Pesquisa com cópia da Portaria 1480/2013 e modelos editáveis de 

documentos como minuta de acordo, carta de intenções e plano de trabalho, sobre Convênios e 

Fundações de Apoio com links para toda a legislação interna e externa pertinente, sobre o Cadastro 

de Pesquisadores do IFSP online, sobre o sistema “Financiar”, sobre cursos, sobre a Editora do 

IFSP cuja minuta de regulamento está disponível para contribuições da comunidade, sobre Fomento 

e o PIPECT, sobre Grupos de Pesquisa do IFSP, sobre os Programas de Iniciação Científica e sobre 

a legislação interna e externa que trata da pesquisa no IFSP. Em 2015 e 2016, o sitio vem sendo 

utilizado e estruturado, tornando-se um importante meio de divulgação das ações da PRP. 

4.2.1.   Realizar encontro com os coordenadores de pesquisa (2014-2018). 

O curso de Gerenciamento de Projetos ocorreu entre os dias 15 e 17 de junho de 2016 e foi 

ofertado aos docentes e técnicos administrativos no prédio da ESAF no centro de São Paulo. O 

curso apresentou aos participantes técnicas e estratégias gerenciais, fundamentadas na metodologia 

do PMI (Project Management Institute), que visavam o desenvolvimento de habilidades e 

competências para o gerenciamento de projetos no âmbito científico e da gestão pública. O evento 

foi realizado pelo IFSP em parceria com a Escola de Administração Fazendária (ESAF). A Tabela 

12 apresenta o número de vagas, inscritos e concluintes, enquanto que a Fig. 1 apresenta a 

distribuição de inscritos por função no IFSP. Na tarde do último dia, foi realizado o Encontro de 

Coordenadores de Pesquisa, Inovação e Pós-graduação, quando foram tratadas as novas legislações 

da pesquisa envolvendo projetos com financiamento externo. 

 
Quadro 4.6.2.4 – Número de vagas, inscritos e concluintes. 

Número de Vagas Número de Inscritos Número de Concluintes 

45 45 41 

Fonte: PRP 
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Figura 32 – Distribuição de inscritos por função no IFSP. 

 

4.2.2.   Visita aos câmpus para apresentação e motivação para a importância e 

relevância da pesquisa no IFSP (2014-2018). 

Em 2016 a PRP realizou diversas visitas aos câmpus, visando apresentar e discutir a 

importância e a relevância da pesquisa no IFSP. Foram visitados os câmpus São Paulo, Registro, 

Suzano, Matão, Guarulhos, Salto e Campinas.  

 

4.3.   Criação de polos tecnológicos. 

4.3.1.    Buscar em conjunto com os câmpus acordos de cooperação para pesquisa 

aplicada (2014-2018).  

Em 2016, a PRP procurou dar suporte para realização de acordos de cooperação para 

pesquisa. Foram elaborados diversos pareceres formais, além de apoio informal por meio de e-mail 

e contato telefônico.  Foram firmados dois acordos de cooperação que envolvem atividades de 

pesquisa: 

 Acordo de Cooperação Técnica em Ensino, Pesquisa e Extensão nas Áreas 

Educacional e de Pesquisa entre o IFSP e a Fundação Adib Jatene (FAJ) e o 

Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia (IDPC); 

 Acordo de Cooperação Técnico-Científica entre o IFSP e a Prefeitura Municipal da 

Estância Balneária de Caraguatatuba. 

Cadastrar fundações de apoio a pesquisa (2014).  

O documento principal que viabilizou o relacionamento do IFSP com o meio externo por 

meio das Fundações de Apoio (FAP) é o próprio regulamento destas relações.  

No dia 01 de março de 2016, o Conselho Superior homologou a Fundação Arthur 

Bernardes (FUNARBE), para apoiar o IFSP. Enquanto que, em 12 de julho de 2016, foi publicada 

Portaria Conjunta MEC/MCTIC nº 51, que autorizou a FUNARBE a apoiar o IFSP. 

Também em 2016, o Conselho Superior homologou a Fundação de Apoio ao 

Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia (FACTO) para apoiar o IFSP, por meio da Resolução nº 

38, de 07 de julho de 2016. 

A estrutura principal da legislação que trata do relacionamento das ICT com as FAP é 

fundamentada no inciso XXI do art. 37 da Constituição Federal, que estabeleceu que, ressalvados os 

casos específicos na legislação, as obras, serviços, compras e alienações realizadas pela 

administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios serão realizados mediante processo licitatório. A Lei nº 8.666/1993 

regulamentou o inciso XXI da Constituição Federal, estabelecendo dois casos específicos, de 

interesse das ICT, isentados da realização de processo licitatório. O primeiro está contido nos 

termos do inciso XIII que se refere à contratação de instituição brasileira incumbida regimental ou 

estatutariamente da pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento institucional (…), desde que a 



contratada detenha inquestionável reputação ético-profissional e não tenha fins lucrativos; e o 

segundo está contido nos termos do inciso XXXI, que se refere ao cumprimento do estabelecido na 

Lei nº 10.973/2004 – a chamada Lei de Inovação. Vale destacar que o art. 3º_A da Lei de Inovação 

faz referência ao próprio inciso XIII da Lei 8.666/1993. 

Na sequência cronológica da legislação, a Lei 8.958/1994 – chamada de Diploma de 

Legalidade das FAP, regulamentou a relação entre as ICT e as FAP com base no inciso XIII da Lei 

nº 8.666/1993. Mais recentemente, o esforço legislativo levou à publicação do Decreto nº 

7.423/2010, que regulamentou especificamente os termos da Lei nº 8.958/1994 no que tange ao 

registro e credenciamento da FAP no Ministério da Educação (MEC) e no Ministério da Ciência, 

Tecnologia e Inovação (MCTI), ao pagamento de bolsas, aos contratos e convênios e ao controle e 

acompanhamento das atividades das FAP, com destaque para os § 3º, 4º e 10 do art. 6º do Decreto 

nº 7.423/2010, que diz respeito aos percentuais de participação de pessoas vinculadas à ICT nos 

projetos conveniados, e ao art. 12 que atribuiu o controle finalístico e de gestão das atividades das 

FAP ao órgão colegiado superior da instituição apoiada. Ainda em relação ao art. 6º citado, destaca-

se a obrigatoriedade de que o relacionamento entre a instituição apoiada e a fundação de apoio deve 

estar disciplinado em norma própria, aprovada pelo órgão colegiado superior da instituição apoiada 

que, no caso do IFSP, é representado pelo regulamento aprovado pela Resolução nº 32/2015. Mais 

recentemente, foram publicados dois novos decretos: o Decreto nº 8.240/2014 que regulamentou o 

art. 4_B da Lei 8.958/1994 e tratou, especificamente, da relação entre as ICT com as empresas de 

capital público, misto ou privado por meio dos chamados convênios Educação, Ciência, Tecnologia 

e Inovação (ECTI); o Decreto nº 8.241/2014 que tratou das aquisições de bens e da contratação de 

serviços por meio da FAP, regulamentando o art. 3º da Lei nº 8.958/2014. 

De forma geral, os termos do regulamento aprovado pela Resolução nº 32/2015 estão 

contidos na própria legislação que trata do relacionamento das ICT com as FAP, entretanto, há 

pontos específicos importantes como destacado a seguir: (i) ao art. 11, onde se estabeleceu que a 

responsabilidade sobre extravios e dados do patrimônio do IFSP, a execução dos projetos 

conveniados, será de responsabilidade da FAP, além de que uma parcela do pagamento pela 

utilização do patrimônio tangível e intangível do IFSP poderá ser realizado por meio dos 

equipamentos cedidos, das bolsas pagas, das obras executadas e dos custos de manutenção dos 

laboratórios, o que viabilizará diferentes projetos, tanto com órgãos de fomento quanto com 

empresas; (ii) aos valores das bolsas pagas a alunos e servidores foram atreladas aos valores pagos 

pelo CNPq conforme consta no § 4º do art. 18 e da § 2º do art. 24, em consonância com a 

Resolução SETEC/MEC nº 58/2014 que estabelece as condições para pagamento das diferentes 

modalidades de bolsa com recursos institucionais; (iii) as horas das atividades de dedicação aos 

projetos com apoio das FAP terem que constar como carga horária adicional ao plano de trabalho 

do servidor, § 3º art. 18, em consonância com o entendimento da resposta à questão 98 da Coletânea 

de entendimentos do item 4; (iv) além das bolsas, as horas para a realização de atividades 

esporádicas com percepção de retribuição pecuniária, art. 23, deverá respeitar a legislação interna 

vigente o que, no caso dos docentes em RDE, deve levar em conta o disposto no parágrafos do art. 

21 da Lei 12.722/2012, que estabeleceu que o total não deverá ultrapassar 120 horas, mais 120 h 

quando se tratar de pesquisa e inovação, com aprovação do Conselho Superior, porém, o Marco 

Legal de Ciência e Tecnologia (Lei nº 13.243/2016), ampliou este limite para 8 horas semanais ou 

416 horas anuais; (v) visando cumprir o estabelecido no art. 12 do Decreto nº 7.423/2010, que 

atribui ao órgão colegiado superior da instituição apoiada o controle finalístico e de gestão do órgão 

do contratos e convênios realizados com apoio de FAP, foi previsto o Comitê de Acompanhamento 

das Atividades conforme consta no § 1º do art. 24, o qual será incumbido do descrito nos incisos de 

I a VII, incluindo a elaboração de um Relatório Anual no qual será baseada a decisão do Conselho 

Superior, realizada anualmente, pela manutenção da autorização com uma FAP ou não, conforme 

consta no art. 29 do regulamento do IFSP; e (vi) no art. 30 do regulamento aprovado pela Resolução 

nº 32/2015 estabelece que o documento será revisado em até 24 (vinte e quatro) meses após a sua 

aprovação. 



O objetivo principal da comissão designada por meio da Portaria do Reitor nº 3.250, de 15 

de setembro de 2015, foi estabelecer as condições inicias necessárias para que sejam viabilizadas, 

com vistas à futura atuação do Comitê de Acompanhamento das Atividades com Apoio das 

Fundações prevista no art. 28 da Resolução nº 32/2015, as modalidades de projetos no IFSP com 

apoio das Fundações (FAP). 

Na primeira etapa, foi levantado um portfólio preliminar de competências do IFSP 

considerando o perfil institucional, o que a legislação prevê e as políticas internas. 

Numa segunda etapa e a partir do portfólio, foram realizados o levantamento e o 

mapeamento de alguns processos administrativos relativos aos trâmites dos processos cuja execução 

dos projetos envolvendo o apoio de uma FAP, incluindo o trâmite entre as instâncias e os requisitos 

de análise e avaliação de cada uma – 04 ou mais, garantindo, de preferência, o testemunho de 

diferentes servidores públicos federais). Desta forma, foram estabelecidas condições para 

transparência levando em conta: a possibilidade de aquisição de bens nacionais e importados, 

contratação de serviços, pagamento de bolsas para alunos e servidores, diárias e passagens, 

contratação pelas normativas expressas pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) de pessoal 

de apoio aos projetos, etc. Neste sentido, havia sido recomendado pelo Conselho Superior atenção 

com as futuras relações trabalhistas entre servidores e pessoal contratado, evitando que ocorra, por 

exemplo, processos judiciais contra o IFSP por personificação de chefia. Tal cuidado ainda deverá 

ser considerado na elaboração de regulamento específico para a contratação de pessoal pela CLT. 

Também foi recomendando que fosse estabelecida uma espécie de “barreira” de atuação para 

servidores federais e funcionários CLT do ponto de vista das atividades pertencentes 

exclusivamente aos setores público e privado. Este é um ponto que ainda irá merecer atenção, 

propondo-se esclarecimento dos coordenadores nos câmpus para que seja dada a devida orientação 

aos coordenadores e demais pesquisadores, quando suas atividades estiverem sendo conduzidas nos 

câmpus. 

Se destaca que toda a sistemática deve permitir acesso às informações (processos, valores 

repassados e outras) pelo Comitê de Acompanhamento das Atividades com as FAP, o qual dará 

suporte ao Conselho Superior visando atender ao estabelecido pelo art. 12 do Decreto nº 

7.423/2010, permitindo rastreabilidade ao longo do trâmite dos processos desde a abertura e 

submissão pelos proponentes até a prestação de contas e arquivamento. Vale destacar também que, 

quando ocorrem as auditorias, a CGU ou o TCU endereçam indagações tanto ao Conselho Superior 

quanto ao Reitor como representante institucional.  

O Conselho de Pesquisa, Inovação e Pós-graduação representa a das instâncias de 

aprovação de projetos de pesquisa e inovação, o que visou, principalmente, diminuir o tempo de 

trâmite das propostas, conforme o seu regimento aprovado pela Resolução nº 09, 05 de abril de 

2016. 

No caso dos projetos de desenvolvimento institucional, e das demais modalidades de 

projeto de extensão e ensino, o Conselho Superior deverá analisar diretamente as propostas. 

A modelagem preliminar dos processos se iniciou com os mais simples envolvendo, por 

exemplo, prestação de serviços e projetos com apoio de órgãos como FINEP e CNPq que já tem 

regras bem estabelecidas para tanto para o repasse quanto para a prestação de contas, até que, com o 

devido conhecimento fundamentando, se aborde processos bem mais complexos envolvendo 

repasse de recursos públicos para a FAP. Outras possibilidades analisadas foram FAPESP, Lei de 

Informática (a FAP deve ter Comitê da Áreas de Tecnologia da Informação - CATI) e Lei do Bem – 

incentivos fiscais. A expectativa é que, ao longo do tempo, o apoio das FAP poderá ir se tornando, 

paulatinamente, mais amplo e complexo de acordo com as demandas no IFSP. Como um resultado 

também deste trabalho, deu-se aprovação da Resolução nº 19, de 03 de maio de 2016, que aprovou 

as diretrizes para as atividades de pesquisa e o regulamento para os projetos de pesquisa do IFSP 

que, inclui, além de projetos com apoio de Fundações, também aqueles com apoio de órgão e 

agências oficias de fomento. 



Destaca-se a necessidade de, no futuro, propor critérios e indicadores de desempenho que 

poderão ser utilizados para o Relatório Anual das Atividades com apoio das FAP a ser elaborado 

pelo Comitê de Acompanhamento, como previsto no inciso VII do § 1º do art. 28 da Resolução nº 

75/2016, a qual foi designada pelo Conselho superior por meio da Resolução nº 76, de 06 de 

setembro de 2016. 

Todos os tipos de processo envolvendo a relação com as FAP (5 ou 6) deverão ser 

“modelados” por meio de elaboração de fluxogramas, definindo as etapas e as atribuições de cada 

instância. Um sistema informatizado de gestão será necessário, o qual deverá permitir interfacear o 

trâmite de processos entre o IFSP e as FAP (ambos), através do qual também será possível registrar 

as informações, garantindo a transparência e a possibilidade de rastreamento das informações. 

Foi recomendado que se direcione a construção dos documentos tal que o IFSP não se 

torne um mero prestador de serviços, concorrendo diretamente com o mercado externo, mas que 

tenha foco nas suas atividades-fim: de ensino, extensão, pesquisa e geração de inovação. Em outras 

palavras, um regulamento de negociação de projetos será necessário. Por outro lado, deve-se 

estabelecer regras que estabeleçam claramente a sistemática de realização de convênios, evitando 

concorrência desleal e favorecimentos e “clientelismos”, inclusive. 

O IFSP poderá adotar: (i) escritórios de projetos; (ii) escritório compartilhado de serviços; 

(iii) modelo de centro de custos, que representam modelos modernos de gestão. 

Em 2016, conforme determinado pelos membros da comissão designada por meio da 

Portaria do Reitor nº 3.250, de 15 de setembro de 2015, foi solicitada a alteração de alguns termos 

da Resolução nº 32, com destaque para os art. 11, resultado na aprovação da Resolução nº 75, de 06 

de setembro de 2016. 

Numa terceira etapa, a comissão considerou a necessidade de: 

 Um regulamento específico para cada modalidade (ensino, pesquisa inovação e 

extensão) que estabeleça o trâmite interno dos projetos. No caso da pesquisa e da 

inovação, tal regulamento foi aprovado por meio da Resolução nº 19, de 03 de maio 

de 2016 junto com a Instrução Normativa PRP nº 03, de 28 de novembro de 2016, 

onde constam os formulários e os modelos; 

 Rever o trâmite atual para os acordos de cooperação e prever como serão os de 

convênios e outros com o apoio das FAP. Isso também foi incluído nos termos do 

regulamento foi aprovado por meio da Resolução nº 19, de 03 de maio de 2016 no 

caso da pesquisa e da inovação; 

 Definir uma política de concessão de bolsas e uma política de concessão de diárias 

e passagens. Em geral, as fundações de apoio possuem regulamentos distintos no 

caso de diárias e passagens. No caso das bolsas, as condições principais foram 

incluídas nos termos do regulamento aprovado pela Resolução nº 32/2015 e 

mantidos na Resolução nº 75/2016; 

 Determinar as regras de cálculo dos ressarcimentos à União pelo uso de patrimônio. 

Tanto para projetos de pesquisa e inovação, extensão e ensino, tais condições foram 

estabelecidas por meio da Resolução nº 54, de 05 de julho de 2016, designada 

como Taxa de Ressarcimento Institucional (TRI), cujo valor, em função do valor a 

ser captado pelo projeto, foi determinado pela Resolução nº 127, de 01 de 

novembros de 2016; 

 Propor modelos de termos de convênios, contratos e de outros instrumentos 

jurídicos dentre os diferentes tipos de processo, dos quais serão disponibilizados à 

comunidade junto com as demais informações para as submissões de projetos. Para 

tal, foi publicada a Instrução Normativa PRP nº 03, de 28 de novembro de 2016; 

 Rever a legislação que trata da realização de atividades esporádicas remuneradas 

pelos docentes: Resolução nº 1.037/2013. A comissão julgou que, num primeiro 

momento, não haveria necessidade de tal; 



 Verificar se há necessidade de regulamento específico para recebimento de 

retribuição pecuniária, incluindo bolsa, pelos TAE. Em consulta anterior à 

Procuradoria Federal, conforme consta no Parecer nº 

00023/2015/CONSUL/PFIFSÃO PAULO/PGF/AGU, os TAE podem receber bolsa 

paga por Fundação de Apoio em projetos desenvolvidos vinculados ao IFSP; 

 Rever a legislação interna que disciplina a matéria patrimonial, sendo que, em 

consulta à Pró-reitoria de Desenvolvimento Institucional, ao setor que trata deste 

assunto, verificou-se que já há a legislação necessária; 

 Elaborar um regulamento de negociação de projetos, o que deverá ser tratado no 

futuro em função do amadurecimento do IFSP em relação aos projetos com apoio 

financeiro externo. 

Em relação à esta meta, ressalta-se que, em novembro de 2016, ela foi atingida. 

 

Permitir utilização de animais não humanos em pesquisa e Estrutura o Comitê de 

Ética na Pesquisa. 

Da forma como foi apresentado no PDI, estas metas já foram alcançadas. Em julho de 

2014,  foi formalizada parceria do IFSP com o Centro Universitário “Barão de Mauá”, por meio do 

seu Comitê de Ética em Pesquisa e Experimentação Animal – CEPan, até a presente data. 

Após a estruturação da secretaria do CEP-IFSP, com uma sala para atendimento de alunos 

e professores, equipada com microcomputador, mobiliário, material de escritório, compartilhamento 

de impressora, etc., partiu-se para uma maior divulgação do comitê.  

O material informativo postado no site institucional da PRP mantem-se atualizado e seu 

acesso foi simplificado. O processo de divulgação do CEP deve ser constante e incentivado, uma 

vez que há sempre novos pesquisadores, alunos e docentes, que necessitam conhecer o comitê ou 

esclarecer dúvidas a respeito do processamento de projetos.   

O CEP-IFSP realizou no ano de 2016, doze reuniões mensais, nas primeiras quintas-feiras 

de cada mês, encaminharam 50 projetos à Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, mas apreciou 

81, devido aos retornos por pendências ou retiradas.  

Todas as reuniões do CEP foram realizadas na sala de reuniões da Reitoria, inclusive com 

a utilização do sistema da videoconferência.  

Em novembro foram realizadas eleições no CEP-IFSP para as seguintes áreas: Ciências 

Sociais Aplicadas, Ciências da Saúde, Ciências Agrárias e Engenharias (suplente). A eleição foi 

eletrônica (sistema Aurora, desenvolvido pelo setor de TI da instituição) e, graças ao trabalho da 

comissão eleitoral e ao apoio da PRP, houve candidatos com mais de 100 votos, mostrando o maior 

engajamento da comunidade na escolha dos membros para este comitê. Os eleitos serão nomeados 

em janeiro de 2017 e empossados na primeira reunião do colegiado desse ano. 

A coordenadora do Comitê palestrou no II Encontro de Pesquisadores, realizado no 

Câmpus Matão em novembro de 2016, apresentando informações sobre as atividades do comitê, as 

normas da CONEP publicadas neste ano e a necessidade de que todos os projetos de pesquisa 

realizados na instituição, em qualquer nível, desde que envolvam seres humanos, devem ser a ele 

submetidos, conforme orientação da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa.   

Igualmente participou das reuniões do Fórum Permanente de Comitês de Ética em 

Pesquisa em 13 de maio e 12 de dezembro de 2016, em que foram discutidas as Resoluções da 

CONEP 506/16, sobre acreditação de CEPs, 510/16, sobre Ciências Humanas e Sociais e o Projeto 

de Lei 200/2015, que trata de alterações na ética em pesquisa, basicamente clínica, reduzindo os 

direitos dos participantes. 

 A secretária do CEP-IFSP participou, em abril e maio, de reuniões de 

pesquisadores e diretores nos câmpus de Suzano, Jacareí, São José dos Campos e Campos do 



Jordão, onde apresentou os documentos da Plataforma Brasil, seu preenchimento e esclareceu 

dúvidas dos presentes nos trâmites a ela pertinentes. 

Está em discussão a forma de controlar o andamento dos projetos aprovados, uma vez que 

o CEP não recebe informações espontâneas dos pesquisadores. Deve-se prosseguir com ele no 

próximo ano. 

 

Implementar o Conselho de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação. 

Elaborar proposta de regulamento e de seu funcionamento (2014). 

Em 2014, foi criado um grupo de trabalho (GT) para definir a composição do Conselho de 

Pesquisa e elaborar minuta de regulamento do Conselho de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação. 

Em 2015, o GT foi recomposto com representantes do Colégio de Dirigentes, PRP e Coordenadores 

de Pesquisa. Foi realizada busca de documentos que pudessem servir de base para a minuta com a 

proposta de regulamento. 

Como resultado deste trabalho, o regulamento deste Conselho foi aprovado pela Resolução 

nº 09, de 05 de abril de 2016. 

Criar / compor o Conselho (2014). 

A eleições para composição deste Conselho foram conduzidas pela comissão designada 

pela Portaria do Reitor nº 1.232, de 15 de abril de 2016, sob o Código Eleitoral aprovado pela 

Portaria nº 1.858, de 06 de maio de 2016. Elas ocorreram no período de 16 de maio a 01 de julho, 

sendo posteriormente designados os membros por meio da Portaria nº 3.488, de 05 de agosto de 

2016, sendo que a reunião de posse ocorreu no dia 05 de outubro de 2016. 

4.6.2.5 Outras Atividades Realizadas pela PRP 

Além das atividades previamente descritas, relacionadas ao PDI, foram ainda realizadas 

outras atividades de interesse institucional, consideradas estratégicas para a PRP. 

Na Diretoria de Pesquisa (DEPQ), foram realizadas as seguintes atividades: 

ATIVIDADE: Condução do Programa Ciências sem Fronteiras (CsF) 

Em 2016, o Programa Ciência sem Fronteiras (CsF) manteve sua parceria junto ao IFSP. 

Chegou-se a um número de 272 alunos intercambistas encaminhados pelo programa, para diversos 

países como Espanha, Alemanha, Itália, Reino Unido, Estados Unidos, França, Canadá, Coreia do 

Sul, Holanda, Austrália, Bélgica, Hungria, Irlanda, Japão, China, Noruega, Nova Zelândia e Suécia. 

Em 2016, estivemos com 46 alunos em intercâmbio, resultantes do processo seletivo ocorrido no 2º 

semestre de 2014. A condução desse programa foi centrada na Parceria entre a Pró-reitoria de 

pesquisa e a Assessoria de Relações Internacionais. No decorrer de 2016, tanto a CAPES quanto o 

CNPq não lançaram novos editais do programa assim como não pronunciaram se haverá novos 

editais do Programa Ciências sem Fronteiras.  

ATIVIDADE: Criação e implantação do Sistema de Computação Científica (SICC)  

Durante o I Encontro de Pesquisadores realizado em Itapetininga durante do 6º Congresso 

de Iniciação Científica e Tecnológica, quando houve a apresentação de grupos de pesquisa, foi 

questionado pela PRP acerca das principais deficiências para que a pesquisa pudesse avançar no 

IFSP. Além da legislação consistente, a possibilidade de atuar com o apoio de Fundações, criação 

de infraestrutura laboratorial, foi unânime que haveria necessidade de implantar infraestrutura para 

computação de alto desempenho, visando as atividades de pesquisa. 

Em 2016, iniciou-se consulta ao setor de TI da Reitoria, vinculado à Pró-reitoria de 

Desenvolvimento Institucional – PRD, acerca da infraestrutura disponível no Container Data 

Center (CDC) para o desenvolvimento de atividades de pesquisa que requerem recursos 

tecnológicos de alto desempenho para processamento computacional. Como resultado, iniciou-se a 

elaboração de uma minuta de portaria que estabelecesse as regras e os processos para acesso dos 

pesquisadores, qual foi publicada em 04 de outubro de 2016 como Portaria nº 4.316/2016. 



No total, o SICC conta com infraestrutura 05 (cinco) servidores Dell PowerEdge R720 

trabalhando em cluster totalizando, 20 (cento e vinte) núcleos de processamento Intel Xeon E5-

2640 @ 2.50 GHz cada, 895 GB de memória RAM (DDR3 de barramento mesclado 1.066 MHz e 

1.333 MHz), 16 TB de armazenamento (SAS 15k), acesso à internet com limite de banda para 

download e upload de 100 Mbps e estrutura de virtualização baseada em VMWar. 

O serviço pode ser utilizado por docentes, técnicos administrativos e discentes sob a 

supervisão de um orientador, e mesmo de pesquisadores externos. Sendo que foi aberto desde 

dezembro/2016 e inicialmente foram atendidas 3 solicitações de docentes. 

As solicitações são feitas e analisadas pela PRP, em que o pesquisador deve contar com 

projeto de pesquisa aprovado no IFSP. Após a análise e o agendamento, é solicitada à TI a abertura 

de “conta” para acesso ao sistema remotamente pelo pesquisador. 

ATIVIDADE: Criação da EDITORA DO IFSP (EDIFSP) 

O Regimento da Editora do IFSP, cuja marca será EDIFSP, foi aprovada pela Resolução nº 83, de 

04 de outubro de 2016. 

A Editora do IFSP, será responsável pelas publicações em meio impresso e digital como 

publicações por demanda institucional como: 

 livros resultantes de teses de doutorado e dissertações de mestrado; 

 livros de apoio à temática educacional, em especial ao ensino básico, técnico, 

tecnológico e ao ensino superior em suas diversas modalidades, como as 

graduações (licenciaturas ou bacharelados) e pós-graduações (especialização, 

mestrado acadêmico, mestrado profissional e doutorado), a exemplo dos que 

compõem a Coleção Sala de Aula e a Coleção Manuais; 

 coleções temáticas; 

 coletâneas relacionadas às linhas de pesquisa dos programas de pós-graduação da 

IFSP; 

 cadernos temáticos em forma impressa e digital; 

 periódicos científicos em forma impressa e digital, abertos e com acesso gratuito ao 

conteúdo; 

 Anais de Congresso e/ou Simpósio. 

E também ser responsável, por meio do seu Conselho Editorial, pela política institucional 

de periódicos eletrônicos e em papel. 

Neste início de 2017, no período de 21 de fevereiro a 14 de abril, estarão ocorrendo as 

eleições para composição do Conselho Editorial, que contará com representantes das áreas do 

conhecimento de acordo com a Tabela da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal (CAPES) 

(Ciências Exatas e da Terra, Ciências, Biológicas; Engenharias; Ciências Agrárias; Ciências Sociais 

Aplicadas; Ciências Humanas; Linguística, Letras e Artes;  e representantes do corpo de 

bibliotecários do IFSP, sendo 1 titular e um suplente para cada um. 

A Comissão Eleitoral foi designada pela Portaria do Reitor nº 330, de 26 de janeiro de 2017, e o 

Código Eleitoral aprovado por meio da Portaria nº 762, de 22 de fevereiro de 2017. 

 



5 GOVERNANÇA, GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS 

 

5.1 Descrição das estruturas de governança 

  

A Unidade de Auditoria Interna do Instituto Federal de São Paulo é o órgão técnico de 

controle interno, assessoramento, orientação, acompanhamento e avaliação de resultados quanto à 

economicidade, eficácia, eficiência e integridade dos atos e fatos da gestão. 

Foi criada pela Resolução n.º 16 do Conselho Diretor do CEFET/SP, de 02 de julho de 

2001, como Unidade de Auditoria Interna - Uadin, cuja função é disciplinar a sua organização e seu 

funcionamento. É vinculada diretamente ao Conselho Superior do IFSP, órgão superior da 

Instituição, e tem por finalidades básicas fortalecer a gestão, racionalizar as ações de controle e 

prestar apoio aos órgãos do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal (Ministério da 

Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União) e do Controle Externo (Tribunal de 

Contas da União).  

A Unidade de Auditoria Interna - Uadin tem uma equipe composta por quatro servidores: 

um Contador com a função de Chefe da Unidade, duas servidoras com o cargo de Auditor e um 

outro servidor com o cargo de Técnico em Assuntos Educacionais, este exercendo as atividades de 

assessoramento organizacional.  

Os Relatórios de Auditoria, emitidos pela Uadin, são encaminhados ao Conselho Superior 

e à Controladoria Regional da União no Estado de São Paulo, que versam sobre os atos da gestão 

administrativa nas áreas financeira, patrimonial, recursos humanos e de suprimento de bens e 

serviços, previstos no Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna. 

Dentre as diversas atividades da Unidade de Auditoria Interna, destacam-se: 

 O assessoramento à reitoria do IFSP, na coleta de informações e de justificativas, em 

cumprimento às solicitações de auditoria e aos planos de providências permanente 

dos relatórios de auditoria, emitidos pela Controladoria Regional da União no Estado 

de São Paulo. 

 À prestação de assessoramento à Comissão sobre a elaboração do Relatório de 

Gestão e do Processo de Prestação de Contas Anual do exercício, de acordo com as 

exigências contidas na Instrução Normativa/TCU e Norma de Execução/CGU. 

 Elaboração do Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna – PAINT – do 

exercício seguinte, cujo conteúdo, de acordo com opinião emanada pela 

Controladoria Regional da União no Estado de São Paulo, está adequadamente 

elaborado, de acordo com a legislação aplicável e com as orientações emanadas dos 

órgãos de controle, e cujo procedimento está ainda pendente de aprovação pelo 

Conselho Superior. 

 O Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna – RAINT, do exercício 

anterior, o qual é encaminhado à Controladoria-Regional da União no Estado de São 

Paulo, para efeito de integração das ações de controle, conforme dispõe a Instrução 

Normativa CGU/MPOG n.º 01/2016, cujo objetivo é demonstrar o desempenho da 

Uadin no exercício de referência. 

Recentemente, a Unidade de Auditoria Interna do IFSP passou por reestruturação interna, 

no sentido de atender às inovações regulatórias da auditoria interna, que incorporou referenciais de 

gerenciamento de riscos a partir da Instrução Normativa CGU nº 24/2015 e, principalmente, da 

Instrução Normativa nº 01/2016, editada em conjunto pela CGU e pelo MPOG. 

 

 

 

 



Neste cenário, a Uadin decidiu usar o Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna, 

exercício 2017, para programar mudanças que lhe permitam sustentar a relevância de seus serviços 

para o IFSP. Consequentemente, foram acrescentados os seguintes conteúdos ao plano de 

auditorias: 

a) referencial estratégico, com missão, valores e visão;  

b) previsão de ações de desenvolvimento organizacional. 

 

5.2 Atuação da unidade de auditoria interna 

 

A Unidade de Auditoria Interna realiza trabalho preventivo das ações realizadas pela 

gestão, sendo que a finalidade é minimizar as inconsistências detectadas, buscando fortalecer e 

assessorar o Instituto Federal de São Paulo quanto à regularidade e relevância dos atos de gestão, 

propiciando à gestão as informações necessárias que permitam aperfeiçoar suas atividades 

proporcionando os meios necessários para o fiel cumprimento das leis, normas, regulamentos e as 

melhores soluções determinadas pelo TCU  e pela CGU/SP. 

Os acompanhamentos das implantações das recomendações, emitidas pela Unidade de 

Auditoria Interna do IFSP, são feitos por meio das análises das respostas e dos documentos 

probatórios expedidos pelos setores auditados. Além disso, quando necessário, os auditores 

realizam verificações "in loco” para constatar as implantações das recomendações. 

Os relatórios de auditoria e planos de providências são encaminhados para conhecimento e 

providências cabíveis aos Diretores-gerais dos Câmpus e também aos Pró-Reitores das áreas 

correlatas. 

A resolução n.º 19, de 06 de novembro de 2001, regulamentou e aprovou o Regimento 

Interno da Unidade de Auditoria Interna do CEFET-SP (Atualmente, IFSP. O IFSP originou‐ se da 

transformação do CEFET‐ SP - Centro Federal de Educação Tecnológica de São Paulo – em 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia pela Lei nº 11.892/2008), e está disponível 

para download no seguinte endereço eletrônico: 

http://www.ifsp.edu.br/index.php/arquivos/category/474-resolucoes-

2001.html?download=11627%3Aresolucao-nd19-de-06-de-novembro-de-2001 

Após a finalização de cada relatório de auditoria, é elaborado o Plano de Providências 

Permanente para acompanhar o cumprimento das recomendações a serem observadas aos setores 

auditados, para informar as medidas saneadoras adotadas. 

Quando a Uadin recebe as respostas das providências adotadas, analisa as ações corretivas 

e elabora o Relatório de Acompanhamento para conhecimento dos setores envolvidos, informando 

se as recomendações foram implantadas ou não. 

Nas respostas relatadas no Plano de Providências Permanente, percebe-se que os setores 

auditados demonstram interesse e iniciativa em corrigir as falhas constatadas, apesar desse 

atendimento não ter sido realizado, em algumas vezes, devido às dificuldades encontradas como 

alto índice de rotatividade dos servidores (remanejamento) e grande demanda de serviços no setor. 

O relatório de acompanhamento é realizado até que sejam efetivamente implantadas as 

recomendações. 

 

5.2.1 Sobreposição de carga horária – Pronatec 

 

O IFSP foi notificado de que o Acórdão TCU‐ Plenário nº 1006/2016, ao julgar o processo 

TC 024.329/2015‐ 0, determinou que as unidades de auditoria interna de institutos e universidades 

federais incluam, nos seus planos anuais de auditoria interna, ações de auditoria interna voltadas a 

identificar e corrigir situações de sobreposição de carga horária de servidores que atuam no 

PRONATEC (Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – criado pelo Governo 

Federal do Brasil no dia 26 de Outubro de 2011 com a sanção da Lei nº 12.513/2011, tendo como 

http://www.ifsp.edu.br/index.php/arquivos/category/474-resolucoes-2001.html?download=11627%3Aresolucao-nd19-de-06-de-novembro-de-2001
http://www.ifsp.edu.br/index.php/arquivos/category/474-resolucoes-2001.html?download=11627%3Aresolucao-nd19-de-06-de-novembro-de-2001


objetivos expandir, interiorizar e democratizar a oferta de cursos de educação profissional e 

tecnológica para alunos brasileiros) e informem os resultados apurados nos respectivos relatórios de 

gestão anuais. 

Esta determinação foi atendida pela Uadin pela previsão da mencionada auditoria interna 

em seu PAINT 2017. 

 

5.3 Atividades de correição e apuração de ilícitos administrativos 

 

Atualmente a autoridade competente para instauração de processos disciplinares é o Reitor 

e este utiliza da Diretoria-adjunta de Processos Administrativos Disciplinares - DAPAD para 

realização do juízo de admissibilidade, orientação às comissões de processos disciplinares e demais 

atividades relacionadas à processos disciplinares. Não obstante, já se encontra em andamento o 

projeto para a implantação da Corregedoria nesta Instituição.  

Foram recebidas 30 (trinta) denúncias/representações no ano de 2016, conforme Tabela de 

Procedimentos Disciplinares (figuras 33, 34, 35, 36 e 37).  

 

 

 

 

 

 



Figura 33 – Tabela de Procedimentos Disciplinares (pág. 1/5) 

 



Figura 34 – Tabela de Procedimentos Disciplinares (pág. 2/5) 

 



Figura 35 – Tabela de Procedimentos Disciplinares (pág. 3/5) 

 

 



Figura 36 – Tabela de Procedimentos Disciplinares (pág. 4/5) 



 
Figura 37 – Tabela de Procedimentos Disciplinares (pág. 5/5) 

 

 Destas notícias, uma foi encaminhada à Comissão de Ética e uma foi enviada pela UFABC para esta Instituição, a fim de que fosse 

proferido julgamento pela Autoridade Máxima desta Autarquia.   

 As demais se encontram em análise ou estão em procedimentos de diligência para apuração de materialidade para os fatos.  

 



 Além disso, informa-se que nesse período foram instaurados 9 procedimentos disciplinares, 

que são referentes às denúncias recebidas nos anos anteriores – conforme Relatório de 

Procedimentos Instaurados (figura 38).  

Figura 38 – Relatório de Procedimentos Instaurados (Pág. 1/1) 

 

Conforme pode ser verificado pela figura acima, de acordo com o filtro fase do processo 

aparecem 8 procedimentos instaurados no ano de 2016. O 9º procedimento, Processo n. 

23305.001867.2015-48, não consta no relatório como procedimento instaurado em razão de ser 

Investigação Preliminar e o sistema do CGU-PAD não permitir o cadastramento desse tipo de 

procedimento como processo instaurado. No entanto encontra-se cadastrado como processo a 

instaurar. 

Ao solicitar os procedimentos instaurados no ano de 2016, pelo filtro data de 

cadastramento, aparecem 13 (treze) procedimentos (figura 39), ao invés de 8 (oito) procedimentos. 

Desses 5 procedimentos a mais que aparecem, esclarecemos: 

a) 3 (23305.01482.2016-79; 23305.01445.2016-92 e 23305.01448.2016-32) são 

processos antigos que foram renumerados em razão do sistema não aceitar que fossem 

cadastrados com a numeração anterior. O cadastro desses processos ocorreu visando 

regularizar o cadastramento de todos os procedimentos disciplinares desde 2006, que 

ainda não constassem no sistema. 



b) O cadastro do Processo n. 23059.000613.2008-32 ocorreu posteriormente em 

decorrência de erro no sistema, somente podendo ser cadastrado posteriormente. 

c)  O Processo n.  23059.005809.2012-08, em razão de desmembramento em outros 

processos, precisou ser recadastrado, vinculando os processos desmembrados na fase 

inicial de cadastro.  

 

Figura 39 – Relatório de Procedimentos Instaurados (Pág. 1/1) 

 

Dos processos julgados no exercício de 2016, conforme Relatório de Resultados de 

Julgamentos por Situação do Agente (figura 40, 41 e 42– contendo 4 páginas, porem a página 3 

está em branco, por isso foi descartada), destacam-se os fatos relacionados a Erros Procedimentais 

ou Descumprimento de Normas ou Regulamentos, Ausência ou impontualidade ao serviço e 

ausência de presteza nas atividades ou na prestação de informações, que foram os que obtiveram 

maior incidência, conforme valores demonstrados no Relatório de Procedimentos por Assunto 

(figura 43, 44 e 45). 



 
Figura 40 – Relatório de Resultados de Julgamentos por Situação do Agente (pág. 1/4) 



 
Figura 41 – Relatório de Resultados de Julgamentos por Situação do Agente (pág. 2/4) 



 

 
Figura 42 – Relatório de Resultados de Julgamentos por Situação do Agente (pág. 4/4) 



 
 

Figura 43 – Relatório de Procedimentos por Assunto (Pág. 1/3) 



 
Figura 44 – Relatório de Procedimentos por Assunto (Pág. 2/3) 

 



 
Figura 45 – Relatório de Procedimentos por Assunto (Pág. 3/3) 



Informamos que há aderência do registro das informações relativas a processos 

disciplinares no Sistema de Gestão de Processos Disciplinares – CGUPAD, bem como estão sendo 

observados os regramentos estabelecidos pela CGU.   

 

5.4 Gestão de riscos e controles internos 

 

Uma análise consolidada do nível de maturação dos controles internos do IFSP, e uma 

indicação precisa das áreas de maior risco que ainda enfrentam desafios, podem ser assim 

sintetizados: 

1. As auditorias internas elaboradas pela Uadin, até o momento, têm focado mais na 

constatação de irregularidades em eventos pretéritos do que a avaliação do sistema dos 

controles internos instalados para eventos futuros. 

2. O IFSP atravessou, nos últimos anos, uma fase de intensa expansão física e 

estruturação administrativa, marcada por definição de procedimentos, recrutamento de 

servidores e abertura de unidades educacionais em diversas cidades. 

Dentro desse quadro, o que se pode afirmar com uma segurança razoável é que as 

recomendações da Uadin não refletem irregularidades insanáveis e a maioria das suas 

recomendações originou mudanças positivas de procedimentos no IFSP (dados do RAINT 2016). 

Isso revela que, em geral, os encarregados da gestão do IFSP preocupam-se com a regularidade de 

suas atividades e têm forte interesse em melhorar seus controles internos. 

Todavia, não há como a Uadin pronunciar-se sobre os controles internos ou o nível de 

regularidade das atividades do IFSP que escaparam ao escopo das auditorias internas realizadas. 

O que também se pode afirmar, com base em uma análise genérica dos controles internos 

do IFSP, é que os riscos geralmente se concentram em operações relacionadas com quatro 

ações/atividades que a Lei Orçamentária Anual habitualmente prevê para o IFSP. Essas 

ações/atividades costumam ser as seguintes: 

 20RG Expansão e Reestruturação de Instituições Federais de Educação Profissional e 

Tecnológica; 

 20RL Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e 

Tecnológica; 

 2994 Assistência aos Estudantes das Instituições Federais de Educação Profissional e 

Tecnológica; 

 20TP Pessoal Ativo da União. 

Todavia, ainda não há como pormenorizar os riscos por unidade administrativa e nem por 

setor administrativo dentro de cada unidade administrativa. 

Diante desse cenário, a Uadin tem praticado, como medidas iniciais de adequação das 

atividades do IFSP às prescrições legais e a um nível de riscos equilibrado: 

 O monitoramento das recomendações das auditorias internas; 

 O equilíbrio entre o volume de auditorias internas em andamento e a dimensão de 

sua atual equipe; 

 O refinamento de sua matriz de seleção de auditorias no PAINT. 

A partir disso, a Uadin acredita que a mudança gradual do foco de suas auditorias internas 

ao longo dos próximos anos lhe permitirá iniciar uma atuação preventiva e estratégica. 

 Não obstante, o mapeamento de riscos, bem como as prerrogativas para sua gestão, 

ainda é objeto de estudos e implantação no IFSP, no atendimento às determinações contidas na 

Instrução Normativa CGU/MPOG nº 01/2016. 

Alguns controles internos estão sendo desenvolvidos em áreas específicas, ainda de forma 

tímida, mas no sentido de se promover uma implementação generalizada a fim de minimizar ou 

extinguir riscos. 

Os modelos atuais de controle interno no IFSP são: a CONFORMIDADE DOS 

REGISTROS DE GESTÃO e a CONFORMIDADE CONTÁBIL.  



5.4.1 Conformidade dos Registros De Gestão 

  

A Conformidade dos Registros de Gestão consiste na certificação dos registros dos atos e 

fatos de execução orçamentária, financeira e patrimonial incluídos no Sistema Integrado de 

Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI e da existência de documentos hábeis que 

comprovem as operações. Tem como base legal a Instrução Normativa nº 06, de 31 de outubro de 

2007 e a Macro função nº 020314, de acordo com o Sistema Integrado de Administração Financeira 

do Governo Federal – SIAFI. Logo, a Conformidade de Gestão tem como únicos objetivos a 

certificação e a comprovação de documentação relevante, às operações de execução pública, não 

devendo ser confundida com a Conformidade Contábil, que tem as suas especificações amparadas 

pelos artigos 1º ao 5º, da Instrução Normativa mencionada. 

O registro da Conformidade dos Registros de Gestão é de responsabilidade de servidor 

formalmente designado pelo Titular da Unidade Gestora Executora, o qual constará no Rol de 

Responsáveis, juntamente com o respectivo substituto, não podendo ter função de emitir 

documentos. 

Atribui-se, no que tange às atividades do responsável pela Conformidade de Gestão: 

 Certificar os registros dos atos e fatos de execução orçamentária, financeira e 

patrimonial incluídos no sistema SIAFI e a existência de documentos hábeis que 

comprovem as operações; 

 Verificar se os registros dos atos e fatos de execução orçamentária, financeira e 

patrimonial efetuados pela Unidade Gestora foram realizados em observância às 

normas vigentes; 

 Registrar no SIAFI o resultado apurado na verificação realizada dos atos e fatos de 

execução orçamentária, financeira e patrimonial; 

 Acompanhar a alocação e utilização das dotações orçamentárias destinadas à 

Unidade Gestora; 

 Documentar aos setores competentes sobre qualquer irregularidade nos lançamentos 

efetuada na Unidade Gestora Executora, bem como nos processos de licitação, 

dispensa, inexigibilidade, suprimento de fundos e demais; 

 Orientar os Câmpus sobre os procedimentos de conformidade de gestão; 

 Cadastrar o rol de responsáveis no SIAFI – Sistema Integrado à Administração 

Financeira do Governo Federal. 

5.4.2 Conformidade Contábil 

  

A Conformidade Contábil tem como embasamento legal o Decreto 6.976/2009, que dispõe 

sobre o Sistema de Contabilidade Federal e o Manual SIAFI 02.03.15, que trata da Nova 

Macrofunção da Conformidade Contábil. Os demais normativos sobre o assunto estão dispostos no 

item 1.3 do Manual SIAFI 02.03.15. 

A partir de 2011, o Tribunal de Contas da União passou a realizar auditoria na 

Conformidade Contábil do Balanço Geral da União e exigir que as restrições/ocorrências contábeis 

passassem a compor a Prestação de Contas da Presidência da República. 

No seu diagnóstico acerca do atual modelo de contabilidade adotado na administração pública 

federal, foi destacado que: 

 A conformidade contábil é um dos aspectos para garantia da qualidade das 

informações contábeis. 

 A conformidade contábil é uma ferramenta que possui um alto potencial de controle 

das finanças públicas. 

A conformidade contábil tem a finalidade de certificar os demonstrativos contábeis, cujas 

informações são objeto de aferição, pelo Contador da UJ, da sua fidedignidade, as quais constarão 

na “Declaração de Contador”, tratada na Portaria TCU 150/2012. A Conformidade Contábil dos 



atos e fatos da gestão orçamentária, financeira e patrimonial consiste na certificação dos 

demonstrativos contábeis gerados pelo Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo 

Federal (SIAFI). 

A competência institucional pelo registro da Conformidade Contábil é dos órgãos 

Setoriais/Seccionais integrantes do Sistema de Contabilidade Federal, conforme disposto no art. 8º, 

inciso V, do Decreto nº 6.976/2009. 

 

 



6 ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO 

 

6.1 Gestão de pessoas 

 

6.1.1 Estrutura de pessoal da unidade 

 

6.1.1.1 Força de Trabalho do IFSP 

 

Quadro 6.1.1.1 – Força de Trabalho do IFSP 

Tipologias dos Cargos 

Lotação 
Ingressos no 

Exercício 

Egressos no 

Exercício 
Autorizada Efetiva 

1.   Servidores em Cargos Efetivos (1.1 + 1.2) 
3.180 

2.033 
4.085 0 0 

1.1.   Membros de poder e agentes políticos  0 0 0 0 

1.2.   Servidores de Carreira (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4) 0 4.085 0 0 

1.2.1.    Servidores de carreira vinculada ao órgão 0 4.085 714 63 

1.2.2.    Servidores de carreira em exercício descentralizado 0 3 0 0 

1.2.3.    Servidores de carreira em exercício provisório 0 10 0 0 

1.2.4.    Servidores requisitados de outros órgãos e esferas 0 7 0 0 

2.   Servidores com Contratos Temporários 0 269 185 0 

3.   Servidores sem Vínculo com a Administração Pública 0 2 0 0 

4.   Total de Servidores (1+2+3) 0 4.356 899 63 

Fonte: Siape 
* Professores: Portaria Interministerial nº 405, de 14/12/2016 - DOU - 20/12/2016 – Pag. 65 - Seção I - Respeitada a 

equivalência apontada no documento 

** Técnicos administrativos: Quadro de servidores TAE aprovado pela Portaria Interministerial nº 161, de 21 de Maio 

de 2014, publicada no DOU nº 96, Seção 1, páginas 89 e 90. 

 

6.1.1.2 Distribuição da Lotação Efetiva 

 

Quadro 6.1.1.2 – Distribuição da Lotação Efetiva  

Tipologias dos Cargos 
Lotação Efetiva 

Área Meio Área Fim 

1.   Servidores de Carreira (1.1) 1.758 2.327 

1.1.   Servidores de Carreira (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4) 1.758 2.327 

1.1.2.    Servidores de carreira vinculada ao órgão 1.743 2.322 

1.1.3.    Servidores de carreira em exercício descentralizado 3 0 

1.1.4.    Servidores de carreira em exercício provisório 10 0 

1.1.5.    Servidores requisitados de outros órgãos e esferas 2 5 

2.   Servidores com Contratos Temporários 2 267 

3.   Servidores sem Vínculo com a Administração Pública 2 0 

4.   Total de Servidores (1+2+3) 1.762 2.594 

Fonte: Siape 

 

6.1.1.3 Detalhamento da estrutura de cargos em comissão e funções gratificadas da UPC 

 

Quadro 6.1.1.3 – Detalhamento da estrutura de cargos em comissão e funções gratificadas da UPC  

Tipologias dos Cargos em Comissão e das  

Funções Gratificadas 

Lotação Ingressos no 

Exercício 

Egressos no 

Exercício Autorizada Efetiva 

1.   Cargos em Comissão 0 0 0 0 

1.1. Cargos Natureza Especial 0 0 0 0 

1.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior 199 197 0 0 

1.2.1.    Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão 0 0 0 0 

1.2.2.    Servidores de Carreira em Exercício Descentralizado 0 3 0 0 

1.2.3.    Servidores de Outros Órgãos e Esferas 0 0 0 0 

1.2.4.    Sem Vínculo 0 0 0 0 

1.2.5.    Aposentados 0 0 0 0 



2.   Funções Gratificadas 829 757 0 0 

2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão 0 757 0 0 

2.2. Servidores de Carreira em Exercício Descentralizado 0 0 0 0 

2.3. Servidores de Outros órgãos e Esferas 0 0 0 0 

3.   Total de Servidores em Cargo e em Função (1+2)  1.028 957 0 0 

Fonte: Siape 

 

6.1.1.4 Análise Crítica  

 

Nota-se que houve um aumento da força de trabalho do IFSP em aproximadamente 13%. 

Quando comparado o total de servidores efetivos em dezembro de 2015 (que perfazia um total de 

3.612, conforme Relatório de Gestão de 2015), com o número total de servidores efetivos em 

dezembro de 2016 (que perfaz um total de 4.085 vide tabela 6.1.1.1). Detalha-se que deste total de 

efetivos 1758 são Técnicos Administrativos e 2.327 professores (Conforme Tabela 6.1.1.2).  

Verificando a tabela (61.1.1) nota-se 269 contratos temporários (professores substitutos). 

Há de se considerar que mesmo havendo um aumento do quadro de servidores efetivos que 

possibilitaria maior contratação de professor substituto (devido à permissão legal da lei 8745/93 de 

contratação de 20% do total de professores efetivos) o IFSP diminuiu o seu total de professores 

substitutos. Em 2015 foi de 273 (Relatório de gestão 2015) em contrapartida aos 269 contratados 

em 2016, o que condiz com o Plano de Desenvolvimento Institucional que previu como meta a 

minimização do número de professores substitutos/temporários. 

Quanto aos Desligamentos observa-se que representam menos de 2% do total de servidores 

efetivos e houve uma queda das ocorrências entre os anos 2015 e 2016. Em 2016 ocorreram 63 

desligamentos (conforme Quadro 6.1.1.1); sendo 13 por exoneração e 50 por vacância em razão de 

posse em outro cargo inacumulável, ou seja, condiz com 1.54% dos efetivos. Já no ano de 2015 

(Relatório de gestão 2015) ocorreram 59 desligamentos, o que representou (1.63%). Cabe dizer que 

além das exonerações houve 25 aposentadorias e 06 pensões. 

Com relação às ações adotadas para identificação de irregularidades em relação ao 

acúmulo remunerado de cargos estão em estudo entre a Diretoria de Administração de Pessoal - 

DAP e a Diretoria de Sistemas de Informação a criação de um formulário virtual em que os 

servidores, após conhecer as legislações pertinentes, deverão anualmente atualizar suas informações 

sobre vínculos empregatícios. 

No que se refere aos Cargos em Comissão, em 2015 havia 199 Cargos em Comissão e em 

2016 houve 197. Com relação às Funções Gratificadas, em 2015 havia 844, e em 2016 tivemos 757 

(Conforme tabela 6.1.1.3), há de se dizer que alguns cargos comissionados foram extintos pelo 

MEC. 



6.1.2 Demonstrativo das despesas com pessoal 

 
Quadro 6.1.2 – Despesas do pessoal 

Tipologias/ 

Exercícios 

Vencimentos e 

Vantagens Fixas 

Despesas Variáveis 
Despesas de 

Exercícios 

Anteriores 

Decisões 

Judiciais 
Total 

Retribuições Gratificações Adicionais Indenizações 

Benefícios 

Assistenciais e 

Previdenciários 

Demais 

Despesas 

Variáveis 

Membros de poder e agentes políticos 

Exercícios 
2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Servidores de carreira vinculados ao órgão da unidade 

Exercícios 
2016 R$ 240.566.663,14 R$ 13.844.467,89 R$ 176.495.759,91 R$ 19.440.940,85 R$ 34.532.251,33 R$ 6.745.770,44 R$ 1.838.813,05 R$ 506.171,78 R$ 423.467,23 R$ 494.394.305,62 

2015 R$ 182.714.587.31 R$ 13.029.900,56 R$ 133.908.872,26 R$ 17.346.697,75 R$ 23.066.960,51 R$ 4.983.043,16 R$ 2.894.015,48 R$ 397.814,06 R$ 533.095,89 R$ 378.874.986,98 

Servidores de carreira SEM VÍNCULO com o órgão da unidade 

Exercícios 
2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Servidores SEM VÍNCULO com a administração pública (exceto temporários) 

Exercícios 
2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Servidores cedidos com ônus 

Exercícios 
2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Servidores com contrato temporário 

Exercícios 
2016 R$ 10.743.522,75 0 R$ 924.155,31 R$ 998.477,03 R$ 1.350.933,42 0 0 0 0 R$ 14.017.088,51 

2015 R$ 9.210.992,61 0 R$ 789.457,26 R$ 939.080,17 R$ 1.381.444,66 0 0 0 0 R$ 12.320.974,70 

Fonte: TESOURO GERENCIAL 



6.1.3 Gestão de riscos relacionados ao pessoal 

 

Em relação aos possíveis riscos, identificados na gestão de pessoas, que possam 

comprometer o cumprimento da missão institucional ao longo do tempo, destacam-se os problemas 

de:  

 infraestrutura e espaço físico, na reitoria e em alguns câmpus;  

 falta de sistemas informatizados para diversos procedimentos operacionais;  

 falta de sistemas gerenciais para acompanhamento e controle, que possam subsidiar a 

tomada de decisões;  

 demanda por capacitação dos servidores não atendidas em função de restrição 

orçamentária;  

 programa de capacitação para gestores ainda incipiente;  

 programa de qualidade de vida e motivação pessoal ainda incipiente. 

6.1.4 Contratação de pessoal de apoio e de estagiários 

 

Há de se informar que ocorrem 3 tipos de contratações fora a admissão de servidores 

efetivos. Uma destas é a contratação de professores substitutos e temporários prevista na Lei 

8745/93. Os dados dessa contratação estão apresentados na tabela 6.1.1.2. 

A outra maneira se dá com a contração de mão de obra terceirizada, que é de 

responsabilidade da Pró-Reitoria de Administração, que segue a legislação pertinente. (tabela 

6.1.4.1.1. 

Por fim, há a contratação de estagiários. No IFSP a contratação de estagiários está 

normatizada pela Portaria IFSP nº 1.263, 19/04/2016. (maior detalhamento disposto no item 

6.1.4.2). 



6.1.4.1 Contratação de mão de obra de para atividades não abrangidas pelo plano de cargos (regular) 

 

Quadro 6.1.4.1.1 – Contratos de prestação de serviços de limpeza e higiene e vigilância ostensiva 

Contratos de prestação de serviços de limpeza e higiene e vigilância ostensiva 

Unidade Contratante 

Nome: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo  

UG/Gestão: 158154/26439 CNPJ: 10.882.594/0001-65 

Informações sobre os Contratos 

Ano do 

Contrato 
Área Natureza Identificação do Contrato 

Empresa Contratada 

(CNPJ) 

  

Período Contratual de Execução 

das Atividades Contratadas 

Nível de Escolaridade Exigido dos 

Trabalhadores Contratados 

Sit. CAMPUS F M S 

Início Fim P C P C P C 

2015 V O 04/2015 07.447.264/0001-37 04/05/2015 03/05/2016 8 8 - - - - E BTV 

2016 V O 04710/2016 07.447.264/0001-37 07/05/2016 06/05/2017 4 4 - - - - A BTV 

2014 L O 04/2014 10.214.412/0001-88 04/11/2014 03/11/2017 6 6 - - - - A BTV 

2012 L O 83/2013 09.405.866/0001-57 12/07/2012 11/07/2017 - 15 - - - - P BRT 

2016 V O 04/2016 08.752.749/0001-05 09/06/2016 08/06/2017 12 12 - - - - P BRT 

2016 V O 5714/2016 05.345.091/0001-10 01/07/2016 31/12/2016 - - 2 2 - - E CMP 

2016 L O 1714/2016 08.504.550/0001-50 01/02/2016 31/01/2018 5 5 - - - - P CMP 

2015 L O 09/2015 12.935.143/0001-74 08/08/2016 07/08/2017 - 22 - - - - A SRT 

2015 V O 08/2015 08.752.749/0001-05 23/07/2016 22/07/2017 8 8 - - - - A SRT 

2014 V O 02/2014 10.928.126/0001-84 28/04/2014 27/04/2017 8 8         P CAR 

2014 L O 03/2014 10.214.412/0001-88 11/08/2014 10/08/2017 7 7         P CAR 

2014 L O 04/2014 20.191.043.0001/09 04/01/2014 04/01/2018 - 9 - - - - A SZN 

2011 L O 295/2011 10.214.412/0001-88 03/01/2011 04/01/2015 - 1 - - - - E SZN 

2014 V O 01/2014 03.949.685/0001-05 11/04/2014 10/04/2017 - - - 9 - - A SZN 

2013 L O 01/2013 17.073.550/0001-33 17/09/2013 17/09/2016 4 1 3 3 - - P PRC 

2015 V O 03/2015 06.069.276/0001-02 22/07/2015 21/07/2016 - - - 6 - - A PRC 

2012 L O 55/2012 09.405.866/0001-57 20/06/2012 19/06/2016 9 9 - - - - P RGT 



2012 L O 56/2012 09.405.866/0001-57 20/06/2012 19/06/2015 2 2 - - - - P RGT 

2015 V O 02/2015 10.928.126/0001-84 23/03/2015 22/03/2016 - - 8 8 - - E RGT 

2013 V O 001/2013 05.408.389/0001-22 21/02/2013 20/02/2018 - 15 - - - - p CTD 

2012 L O 069/2012 10.214.412/0001-88 23/07/2012 22/07/2017 3 - 2 2 - - P CTD 

2014 L O 05/2014 15.492.365/0001-58 01/08/2014 31/07/2017 9 7 - - - - P BRI 

2016 V O 04/2016 10.928.126/0001-84 17/05/2016 16/05/2017 6 6 - - - - A BRI 

2014 V O 01/2014 13.649.411/0001-54 18/04/2014 17/04/2016 12 12 - - - - P VTP 

2014 L O 02/2014 07.147.016/0001-70 22/05/2014 21/05/2016 22 19 - - - - P VTP 

2015 L O 23/2011 09.405.866/0001-57 18/04/2015 17/04/2016 1 1 - - - - E AVR 

2015 V O 06/2014 13.649.411/0001-54 15/04/2015 14/04/2016 4 4 4 4 - - P AVR 

2016 L O 04-582/16 09.405.866/0001-57 17/04/2016 17/04/2017 5 1 - 2 - - A AVR 

2013 L O 03/2013 17.073.550/0001-33 23/11/2013 22/10/2017 8 7 - 4 - - P ITP 

2014 V O 04/2014 10.928.126/0001-84 05/02/2014 04/02/2017 - - 8 9 - - P ITP 

2015 L O 01/2014 15.492.365/0001-58 03/02/2015 02/02/2016 6 6 1 1 - - A MTO 

2015 V O 11/2014 01.721.355/0001-32 05/12/2015 04/12/2016 6 6 - - - - A MTO 

2013 L O 02/2013 10.214.412/0001-88 14/05/2013 13/05/2017 - 6 - - - - P CJO 

2014 V O 01/2014 07.447.264/0001-37 17/04/2014 16/04/2017 - - 16 16 - - P CJO 

2012 L O 74/2012 09.405.866/0001-57 08/08/2012 07/08/2015 6 6 - - - - E SJC 

2015 L O 09/2015 13.036.435/0001-14 11/08/2015 10/08/2016 6 6 - - - - A SJC 

2015 V O 06/2015 08.202.677/0001-14 08/05/2015 20/12/2015 8 8 - - - - E SJC 

2015 V E 10/2015 06.069.276/0001-02 08/12/2015 05/06/2016 8 8 - - - - A SJC 

2014 V O 09/2014 10.636.836/0001-30 25/09/2014 24/09/2017 - - 9 9 - - P SBV 

2014 L O 10/2014 10.214.412/0001-88 06/10/2014 04/10/2017 8 8 1 1 - - P SBV 

2011 L O 205/2011 01.721.355/0001-32 04/07/2011 03/10/2016 - 7 - - - - E SLT 

2013 V O 07/2013 10.214.412/0001-88 08/10/2013 07/10/2016 - - 10 10 - - E SLT 

2016 L O 04/2016 12.935.143/0001-74 04/10/2016 03/10/2017 6 - - - - - A SLT 

2016 V O 05/2016 02.983.749/0001-21 08/10/2016 07/10/2017 - 4 - - - - A SLT 

2015 V O 02/2015 02.428.619/0001-27 23/04/2015 22/04/2017 8 8 - - - - A GRU 

2014 V O 06/2014 00.332.087/0001-02 24/05/2014 23/05/2016 32 32 - - - - A SPO 



2011 L O 01/2011 10.214.412/0001-88 18/05/2011 17/05/2011 - - - - - - P SPO 

2011 L O 26/2011 49.953.581/0001-75 27/03/2011 26/03/2016 7 7 - - - - E PEP 

2013 V O 01/2013 00.332.087/0001-02 15/04/2015 14/04/2016 8 8 - - - - P PEP 

2016 L O 01/2016 49.953.581/0001-75 01/02/2017 31/01/2018 6 6 - - - - P PEP 

2014 V O 01/2014 01.721.355/0001-32 16/04/2014 15/04/2015 - - 14 14 - - E ARQ 

2015 V O 01/2015 07.099.366/0001-46 01/07/2015 30/06/2016 - - 10 10 - - A ARQ 

2010 L O 418/2010 08.439.717/0001-46 12/07/2010 11/07/2016 7 7 - - - - E ARQ 

2015 L O 03/2015 08.439.717/0001-46 27/07/2015 26/07/2016 9 9 - - - - A ARQ 

2014 L O 02/2014 12.095.551/0001-65 05/05/2014 04/05/2015 1 1 - - - - E ARQ 

2014 L O 06/2014 07.147.016/0001-70 14/05/2016 13/05/2017 10 10 - - - - P JCR 

2015 V O 09/2015 10.928.126/0001-84 13/03/2016 12/03/2017 - - 8 8 - - P JCR 

2015 V O 005/2015 05.408.389/0001-22 12/07/2015 11/07/2017 4 4 - - - - A CPV 

2015 L O 01/2015 10.896.293/0001-90 02/02/2015 01/02/2016 7 7 - - - - A CPV 

2016 L O 002/2016 12.935.143/0001-74 16/02/2016 15/02/2018 5 5 - - - - A CPV 

2015 L O 03/2015 12.935.143/0001-74 02/02/2015 01/02/2017 10 10 - - - - P HTO 

2015 V O 02/2015 60.130.300/0001-91 12/03/2015 11/03/2017 8 8 - - - - P HTO 

2013 L O 10/2013 10.214.412/0001-88 06/01/2013 05/01/2016 1 1 - - - - P SRQ 

2013 L O 11/2013 17.073.550/0001-33 06/01/2013 05/01/2016 6 6 - - - - P SRQ 

2014 V O 07/2014 67.668.194/0001-79 28/08/2014 27/08/216 12 12 - - - - P SRQ 

2015 V E 10/2015 02.983.749/0001-21 22/12/2015 10/06/2016 10 10 - - - - E SCL 

2016 V O 03330/2016 02.983.749/0001-21 11/06/2016 10/06/2017 10 10 - - - - A SCL 

2015 L O 05/2015 13.036.435/0001-38 22/06/2015 21/06/2016 8 8 - - - - A SCL 

2013 L O 011/2013 17.073.550/0001-33 07/01/2014 06/01/2017 5 5 - - - - E BRA 

2015 V O 012/2015 02.428.619/0001-27 04/08/2015 03/12/2016 6 6 - - - - E BRA 

2016 V E 06344/2016 02.428.619/0001-27 04/12/2016 03/01/2017 6 6 - - - - E BRA 

Observações: * Ausência de previsão contratual para exigência de escolaridade. 

LEGENDA 

Área: (L) Limpeza e Higiene; (V) Vigilância Ostensiva. 

Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial. 



Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior. 

Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado. 

Fonte: Dados obtidos com a fiscalização de contratos dos Câmpus  

 

Quadro 8.1.4.1.2 – Contratos de prestação de serviços com locação de mão de obra 

Unidade Contratante 

Nome: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo  

UG/Gestão: 158154/26439 CNPJ: 10.882.594/0001-65 

Informações sobre os Contratos 

Ano do 

Contrato 
Área Natureza 

Identificação 

do Contrato 

Empresa 

Contratada (CNPJ) 

Período Contratual de 

Execução das Atividades 

Contratadas 

Nível de Escolaridade Exigido dos 

Trabalhadores Contratados 

Sit. CAMPUS F M S 

Início Fim P C P C P C 

2014 12. Outras O 05/2014 10.896.293/0001-90 12/11/2014 11/11/2017 1 1 - - - - A BTV 

2015 4. Copeiragem O 03/2015 08.330.354/0001-06 04/05/2015 03/05/2016 2 2 - - - - E BTV 

2016 4. Copeiragem O 03710/2016 13.036.435/0001-38 10/05/2016 09/05/2017 1 1 - - - - E BTV 

2014 9. Manutenção de bens imóveis O 03/2014 12.935.143/0001-74 01/10/2014 30/09/2017 2 2 - - - - A BTV 

2016 12. Outras O 05710/2016 13.036.435/0001-38 10/05/2016 09/05/2017 2 2 - - - - A BTV 

2016 2. Transportes O 03/2016 08.604.419/0001-64 01/06/2016 31/05/2018 1 1 - - - - A BRT 

2016 9. Manutenção de bens imóveis O 08/2016 08.491.163/0001-26 21/11/2016 20/11/2017 - - 4 4 - - P BRT 

2015 9. Manutenção de bens imóveis O 04/2015 10.214.412/0001-88 02/02/2017 01/02/2018 2 2 - - - - A SRT 

2016 12. Outras O 03331/2016 02.415.338/0001-30 22/08/2016 21/08/2017 1 1 - - - - A SRT 

2016 4. Copeiragem O 02331/2016 02.415.338/0001-30 01/03/2017 28/02/2018 2 2 - - - - A SRT 

2012 12. Outras O 01/2012 11.569.283/0001-03 03/01/2013 02/01/2016 1 1         E CAR 

2015 9. Manutenção de bens imóveis O 01/2015 10.214.412/0001-88 11/05/2015 10/05/2017 2 2 - - - - P CAR 

2016 12. Outras O 03/2016 00.482.840/0001-38 19/09/2016 18/09/2017 1 1 - - - - A CAR 

2011 12. Outras O 296/2011 11.214.412/0001-88 03/01/2011 30/04/2016 - 1 - - - - E SZN 

2013 9. Manutenção de bens imóveis O 01/2013 09.274.298/0001-00 20/05/2013 19/05/2017 - 3 - - - - A SZN 

2012 9. Manutenção de bens imóveis O 01/2012 07.147.016/0001-70 01/10/2012 30/09/2016 - 2 - - - - P PRC 

2016 12. Outras O 001/2016 09.405.866/0001-57 01/09/2016 31/08/2017 - - - 2 - - E PRC 

2015 9. Manutenção de bens imóveis O 04/2015 05.209.385/0001-15 21/10/2015 20/10/2016 - - - - - - A PRC 



2015 1. Segurança O 06/2014 08.940.091/0001-57 16/11/2015 15/11/2016 - - - - - - A PRC 

2014 3. Informática O 04/2014 08.219.232/0001-47 26/03/2014 25/03/2016 - - - - - - P PRC 

2014 7. Telecomunicação O 05/2014 40.432.544/0001-47 01/04/2014 30/03/2016 - - - - - - P PRC 

2014 7. Telecomunicação O 02/2014 02.558.157/0001-62 11/02/2014 10/02/2017 - - - - - - P PRC 

2013 12. Outras O 52/2013 18.778.526/0001-62 30/01/2014 29/01/2017 - - - - - - P PRC 

2012 9. Manutenção de bens imóveis O 67/2012 09.405.866/0001-57 23/07/2012 22/06/2016 1 1 1 1 - - P RGT 

2013 4. Copeiragem O 03/2013 10.214.412/0001-88 15/07/2013 14/07/2017 - 1 - - - - P CTD 

2012 9. Manutenção de bens imóveis 
O 68/2012 09.405.866/0001-57 23/07/2012 22/07/2017 - 2 - - - - P CTD 

2014 9. Manutenção de bens imóveis O 02/2014 10.896.293/0001-90 25/08/2014 24/08/2017 - 1 - - - - P CTD 

2014 12. Outras O 03/2014 09.405.866/0001-57 25/08/2014 24/08/2017 - 1 - - - - P CTD 

2014 12. Outras  O 04/2014 10.896.293/0001-90 25/07/2014 24/07/2017 1 2 - - - - P BRI 

2016 4. Copeiragem O 02/2016 13.940.738/0001-80 09/05/2016 08/05/2017 1 1 - - - - A BRI 

2017 9. Manutenção de bens imóveis O 01/2017 09.405.866/0001-57 23/01/2017 22/01/2018 2 2 - - - - A BRI 

2016 12. Outras  O 03/2016 13.036.435/0001-38 17/05/2016 16/05/2017 - - 3 3 - - A BRI 

2015 5. Recepção O 01/2015 03.360.551/0001-54 01/04/2015 31/03/2016 - - 2 2 - - P CMP 

2015 12. Outras O 02/2015 00.482.840/0001-38 01/07/2015 30/06/2016 - - 1 1 - - P CMP 

2015 4. Copeiragem O 03/2015 57.695.058/0001-14 24/11/2015 23/11/2016 1 1 - - - - P CMP 

2016 12. Outras O 2714/2016 08.504.550/0001-50 01/02/2016 31/01/2018 5 5 - - - - P CMP 

2016 12. Outras O 4714/2016 04.335.887/0001-20 01/07/2016 30/06/2017 - - 7 7 - - A CMP 

2014 12. Outras O 03/2014 10.896.293/0001-90 01/10/2014 30/09/2015 2 2 - - - - E VTP 

2015 11. Apoio Administrativo O 01/2015 12.139.246/0001-28 21/09/2015 20/09/2016 2 2 - - - - A VTP 

2014 9. Manutenção de bens imóveis O 01/2014 09.405.866/0001-57 20/02/2014 19/02/2016 2 2 - - - - E AVR 

2011 12. Outras O 24/2011 09.405.866/0001-57 18/04/2011 17/04/2016 1 1 - - - - E AVR 

2015 4. Copeiragem O 04/2015 66.606.971/0001-98 01/09/2015 31/10/2016 1 1 - - - - E AVR 

2016 9. Manutenção de bens imóveis O 08-582/2016 09.405.866/0001-57 17/10/2016 16/10/2017 - 1 - - - - A AVR 

2016 9. Manutenção de bens imóveis O 09-582/2016 09.405.866/0001-57 17/10/2016 16/10/2017 - - - - - - A AVR 

2015 3. Informática O 02/2015 02.558.157/0001-62 01/09/2015 31/08/2017 - - - - - - A ITP 

2016 11. Apoio Administrativo O 03/2016 11.161.828/0001-48 07/11/2016 20/11/2017       2     A ITP 

2015 12. Outras O 01/2015 12.935.143/0001-74 05/03/2015 04/03/2016 - 14 - - - - A CBT 



2015 12. Outras O 02/2015 02.939.554/0001-84 28/04/2015 27/04/2016 - 0 - - - - A CBT 

2015 9. Manutenção de bens imóveis O 03/2015 10.214.412/0001-88 23/06/2015 22/06/2016 - 2 - - - - A CBT 

2011 7. Telecomunicação O 49/2011 33.530.486/0001-29 16/06/2011 15/06/2016 - - - - - - P CBT 

2014 7. Telecomunicação O 05/2014 02.558.157/0001-62 13/08/2014 12/08/2016 - - - - - - P CBT 

2015 1. Segurança O 04/2015 00.332.087/0001-02 13/08/2015 12/08/2016 - 12 - - - - A CBT 

2015 9. Manutenção de bens imóveis O 02/2015 15.492.365/0001-58 13/04/2015 12/04/2016 1 1 1 1 - - A MTO 

2014 12. Outras O 04/2014 10.214.412/0001-88 13/10/2014 12/10/2017 2 2 - - - - P CJO 

2013 12. Outras O 03/2013 17.073.550/0001-33 01/11/2013 31/10/2015 2 2 - - - - E CJO 

2015 7. Telecomunicação O 01/2015 02.558.157/0001-62 13/04/2015 12/04/2017 - - - - - - P CJO 

2013 3. Informática O 01/2013 02.558.157/0001-62 08/04/2013 07/04/2016 - - - - - - E CJO 

2016 Jardinagem O 01/2016 09.405.866/0001-57 01/06/2016 31/05/2017 2 1 0 0 0 0 A CJO 

2015 12. Outras O 12/2015 33.041.062/0001-09 05/06/2015 05/05/2016 - - - - - - E RET 

2015 12. Outras O 10/2015 11.479.366/0001-01 10/10/2015 10/09/2016 - - - - - - E RET 

2013 12. Outras O 10/2013 03.506.307/0001-57 05/07/2015 05/06/2017 - - - - - - P RET 

2015 12. Outras O 17/2015 11.864.694/0001-21 6/22/2015 6/21/2016 - - - - - - E RET 

2014 7. Telecomunicação O 17/2014 04.206.050/0001-80 10/10/2015 10/09/2017 - - - - - - P RET 

2014 12. Outras O 22/2014 47.866.934/0001-74 11/03/2014 11/02/2016 - - - - - - E RET 

2015 12. Outras O 33/2015 18.845.097/0001-07 11/11/2015 11/10/2017 - - - - - - A RET 

2015 12. Outras O 37/2015 00.013.698/0001-81 11/25/2015 11/24/2016 - - - - - - E RET 

2015 12. Outras O 40/2015 07.797.967/0001-95 01/04/2015 01/03/2017 - - - - - - E RET 

2012 7. Telecomunicação O 02/2012 40.432.544/0001-47 1/13/2011 01/12/2017 - - - - - - E RET 

2014 12. Outras O 01/2014 18.936.667/0001-66 2/27/2015 2/26/2016 2 2 - - - - E RET 

2016 12. Outras O 26154/2016 07.825.569/0001-35 4/13/2016 04/12/2017 - - - - - - A RET 

2016 12. Outras O 20154/2016 04.595.044/0001-62 11/25/2016 11/24/2017 - - - - - - A RET 

2016 12. Outras O 21154/2016 33.065.699/0001-27 01/09/2016 01/08/2017 - - - - - - A RET 

2016 12. Outras O 22154/2016 57.142.978/0001-05 1/20/2016 1/19/2017 - - - - - - A RET 

2016 12. Outras O 01154/2016 04.252.224/0001-41 02/01/2016 1/31/2017 - - - - - - A RET 

2016 12. Outras O 58154/2016 87.883.807/0001-06 12/12/2016 12/11/2017 - - - - - - A RET 

2016 12. Outras O 63154/2016 18.845.097/0001-07 12/19/2016 12/18/2017 - - - - - - A RET 



2016 7. Telecomunicação O 44154/2016 03.056.608/0001-26 9/19/2016 9/18/2017 - - - - - - A RET 

2016 9. Manutenção de bens imóveis O 36154/2016 10.214.412/0001-88 08/01/2016 7/31/2017 4 4 2 2 - - A RET 

2016 12. Outras O 24154/2016 06.189.991/0001-89 04/11/2016 04/10/2017 - - - - - - A RET 

2016 12. Outros O 9912269396 34.028.316/0031-29 12/15/2015 12/14/2020 - - - - - - A RET 

2016 5. Recepção O 43154/2016 15.277.274/0001-08 9/19/2016 9/18/2017 - - 5 5 - - A RET 

2016 4. Copeiragem O 43154/2016 15.277.274/0001-08 9/19/2016 9/18/2017 1 - - 1 - - A RET 

2015 12. Outras O 14/2015 14.715.659/0001-39 5/18/2015 5/17/2017 1 1 - - - - A RET 

2012 9. Manutenção de bens imóveis O 129/2012 10.896.293/0001-90 07/11/2014 06/11/2015 2 2 - - - - E SJC 

2012 9. Manutenção de bens imóveis O 75/2012 12.935.143/0001-74 08/08/2015 07/08/2016 2 2 - - - - A SJC 

2014 12. Outras O 01/2014 13.036.435/0001-38 16/04/2015 15/04/2016 - - 3 3 - - P SJC 

2015 9. Manutenção de bens imóveis O 01/2015 10.214.412/0001-88 27/01/2015 26/01/2018 2 2 1 1 - - P SBV 

2015 4. Copeiragem O 08/2015 13.036.435/0001-38 04/08/2015 03/08/2017 1 1 - - - - p SBV 

2013 7. Telecomunicação O 02/2013 02.558.157/0001-62 28/05/2013 09/05/2018 - - - - - - P SBV 

2014 12. Outras O 11/2014 10.896.293/0001-90 06/10/2014 05/10/2016 1 1 - - - - E SBV 

2015 7. Telecomunicação O 07/2015 02.558.157/0001-62 17/08/2015 16/08/2016 - - - - - - E SBV 

2013 7. Telecomunicação O 04-05/2013 02.558.157/0001-62 01/05/2016 30/04/2017 - - - - - - A SLT 

2013 7. Telecomunicação O 01/2014 08.219.232/0001-47 30/06/2016 29/06/2017 - - - - - - A SLT 

2011 9. Manutenção de bens imóveis O 205/2011 50.400.407/0001-84 11/07/2011 10/07/2016 1 1 - - - - E SLT 

2014 12. Outras O 02/2014 19.678.976/0001-46 05/12/2014 04/12/2015 - - - - - - E SLT 

2013 6. Reprografia O 06/2013 04.911.191/0001-02 01/07/2015 30/06/2016 - - - - - - A SLT 

2015 12. Outras O 01/2015 10.214.412/0001-88 25/09/2015 24/09/2016 - - 2 2 - - E SLT 

2016 12. Outras O 01/2016 06.303.712/0001-66 06/05/2016 05/05/2017 - - - - - - A SLT 

2016 12. Outras O 06/2016 08.491.163/0001-26 10/10/2016 09/10/2017 - 4 - - - - A SLT 

2012 9. Manutenção de bens imóveis O 248/2011 10.214.412/0001-88 02/01/2012 09/01/2017 2 2 - - - - A GRU 

2015 4. Copeiragem O 06/2015 56.977.937/0001-76 17/08/2015 16/08/2017 2 2 - - - - A GRU 

2015 12. Outras O 05/2015 14.354.550/0001-13 17/08/2015 16/08/2016 2 2 - - - - A GRU 

2015 
9. Manutenção de bens imóveis 

(limpeza) 
O 04/2015 

12.935.143/0001-74 
17/08/2015 16/08/2017 17 17 - - - - A 

GRU 

2014 1. Segurança O 06/2014 00.332.087/0001-02 24/05/2014 23/05/2016 32 32 - - - - A SPO 

2014 9. Manutenção de bens imóveis O 02/2015 09.445.502/0001-09 03/03/2014 02/03/2016 12 12 3 3 - - A SPO 



2011 9. Manutenção de bens imóveis O 01/2011 10.214.412/0001-88 18/05/2011 17/05/2016 - - - - - - P SPO 

2014 6. Reprografia O 03/2014 07.496.162/0001-01 24/02/2014 23/02/2016 - - 2 2 - - P SPO 

2011 9. Manutenção de bens imóveis O 256/2011 12.935.143/0001-74 04/01/2011 03/01/2016 2 2 - - - - E PEP 

2016 9. Manutenção de bens imóveis O 03/2016 00.482.840/0001-38 07/03/2017 06/03/2018 2 2       - P PEP 

2014 12. Outras O 01/2014 10.896.293/0001-90 15/10/2014 14/10/2015 1 1 - - - - E PEP 

2016 12. Outras O 01/2016 49.953.581/0001-75 01/02/2017 31/01/2018 2 2 - - - - P PEP 

2015 12. Outras O 02/2015 08.439.717/0001-46 27/07/2015 26/07/2016 1 1 - - - - A ARQ 

2013 12. Outras O 03/2013 07.147.016/0001-70 15/04/2013 14/04/2016 1 1 - - - - A ARQ 

2015 9. Manutenção de bens imóveis O 01/2015 11.693.175/0001-48 18/05/2015 17/05/2016 - - 2 2 - - E JCR 

2016 9. Manutenção de bens imóveis O 01-716/2016 09.405.866/0001-57 14/07/2016 13/07/2017 2 2 - - - - A JCR 

2014 9. Manutenção de bens imóveis O 06/2014 10.528.510/0001-90 19/01/2015 18/01/2017 2 2 - - - - A CPV 

2015 12. Outras O 02/2015 10.896.293/0001-90 02/02/2015 01/02/2017 1 1 - - - - P CPV 

2015 1. Segurança O 04/2015 05.137.192/0001-04 12/07/2015 12/07/2016 - - 2 2 - - A CPV 

2016 1. Segurança O 06.712/2016 97549.823/0001-02 01/08/2016 31/07/2017 - - 1 1 - - A CPV 

2015 1. Segurança E 10/2015 02.983.749/0001-21 22/12/2015 10/06/2016 10 10 - - - - E SCL 

2016 1. Segurança O 03330/2016 02.983.749/0001-21 11/06/2016 10/06/2017 10 10 - - - - A SCL 

2015 12. Outras O 06/2015 14.354.550/0001-13 01/07/2015 01/02/2016 1 1 - - - - E SCL 

2016 12. Outras O 01330/2016 13.036.435/0001-38 05/04/2016 30/06/2016 1 1 - - - - P SCL 

2015 12. Outras O 05/2015 13.036.435/0001-38 22/06/2015 21/06/2016 8 8 - - - - A SCL 

2016 9. Manutenção de bens imóveis O 04330/2016 09.405.866/0001-57 16/08/2016 15/08/2017 1 1 - - - - A SCL 

2016 4. Copeiragem O 02/2016 64.291.651/0001-60 18/02/2016 08/10/2016 1 1 - - - - E HTO 

2013 12. Outras O 02/2013 09.274.298/0001-00 13/06/2013 12/06/2016 1 1 1 1 - - P HTO 

2015 12. Outras O 04/2015 14.354.550/0001-13 03/08/2015 08/07/2016 1 1 - - - - E HTO 

2013 9. Manutenção de bens imóveis O 01/2013 09.405.866/0001-57 01/04/2013 31/03/2016 4 4 - - - - P SRQ 

2013 3. Informática O 02/2013 10.887.667/0001-01 09/08/2013 08/08/2016 - - - - - - P SRQ 

2013 6. Reprografia O 03/2013 04.666.278/0001-53 20/08/2015 19/08/2016 - - - - - - P SRQ 

2014 12. Outras O 09/2014 09.645.435/0001-68 03/12/2014 02/12/2016 - - - - - - P SRQ 

2015 12. Outras O 04/2015 18.845.097/0001-07 17/08/2015 16/08/2016 - - - - - - A SRQ 

2015 12. Outras O 02/2015 18.845.097/0001-07 02/06/2015 01/06/2016 - - - - - - A SRQ 



2015 9. Manutenção de bens imóveis O 013/2015 12.139.246/0001-28 24/08/2015 23/08/2017 3 3 - - - - A BRA 

Observações: * Ausência de previsão contratual para exigência de escolaridade.  

LEGENDA Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Área: Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior. 

1.       Segurança; Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado. 

2.       Transportes; Quantidade de trabalhadores: (P) Prevista no contrato; (C) Efetivamente contratada. 

3.       Informática;   

4.       Copeiragem;   

5.       Recepção;   

6.       Reprografia;   

7.       Telecomunicações;   

8.       Manutenção de bens móvies   

9.       Manutenção de bens imóveis   

10.    Brigadistas   

11.    Apoio Administrativo – Menores Aprendizes   

12.    Outras   

Fonte: Dados obtidos com a fiscalização de contratos dos Câmpus  
 



6.1.4.2 Contratação de Estagiários 

 

Pretende-se que a unidade apresente, em relação a este item, uma visão gerencial da 

política de contratação de estagiários e também os números agregados das contratações no 

exercício. 

A contratação de estagiários no IFSP está regulamentada pela Portaria IFSP nº 1.263, 

19/04/2016, que segue as diretrizes da Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008 e da Orientação 

Normativa nº 4, de 04 de julho de 2014, da Secretaria de Gestão Pública do Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão – SEGEP/MPOG. Ademais as orientações sobre os 

procedimentos de contratação estão disponíveis na nuvem do IFSP. 

Sobre os quantitativos de contratação há de se observar: 

Art. 5º O quantitativo de estagiários nos câmpus e na Reitoria do IFSP 

corresponderá a 20% (vinte por cento) da sua força de trabalho, observada a 

dotação orçamentária. Quando o cálculo do percentual total resultar em 

fração, poderá ser arredondado para o número inteiro imediatamente 

superior. Desse quantitativo, as vagas serão ofertadas obedecendo à seguinte 

configuração: 

§ 1º Nível Superior: 50% do quantitativo, sendo que, destes, 10% destinam-

se a portadores de deficiência;  

§ 2º Nível Médio: 25% do quantitativo, sendo que, destes, 10% destinam-se 

a portadores de deficiência;  

§ 3º Educação Profissional e dos anos finais do ensino fundamental 

(modalidade de jovens, com idade igual ou superior a 14 anos, e adultos) 

25% do quantitativo, sendo que, destes, 10% destinam-se a portadores de 

deficiência.  

Quanto aos contratos que estão devidamente cadastrados no Siape segue a identificação na 

tabela abaixo: 

 
Quadro 6.1.4.2 – Contratação de Estagiários 

Ano do 

Contrato 

de Estágio 

Identificação 

do Contrato 

CPF do 

estagiário 

Período Contratual de 

Execução das 

Atividades 

Contratadas 

Nível de 

Escolaridade 

Exigido  
Situação Câmpus 

Gasto 

Total 

Início Fim F M S 

2016 TCE 001/2016 412.424.488-61 15/03/2016 15/09/2016   X Ativo prorrogado Reitoria 
6.217,33 

2016 ADITIVO 412.424.488-61 16/09/2016 16/03/2017   X ativo Reitoria 

 

6.1.5 Contratação de consultores com base em projetos de cooperação técnica com 

organismos internacionais 

 

Não houve ocorrência neste exercício. 

  

6.1.6 Política de Capacitação e treinamento de pessoal 

 

O Instituto Federal de São Paulo através Diretoria de Desenvolvimento e Gestão de Pessoas 

– DDGP, sediada na Pró Reitoria de Desenvolvimento Institucional tem o objetivo de proporcionar 

aos servidores docentes e técnicos administrativos melhores oportunidades de capacitação e 

qualificação. 

Através de nossa Política de Capacitação e conforme prevê o Plano de Desenvolvimento 

Institucional – PDI 2014-2018, a capacitação dos servidores poderá de dar  por Programa de 



Treinamento Introdutório (PTI), compreendendo os cursos de caráter Institucional a se realizar no 

ambiente de trabalho; Programa de Desenvolvimento Profissional (PDP) e Programa de 

Desenvolvimento Profissional Proposto pela Instituição (PDI), compreendendo os eventos com 

períodos inferiores a 180 (cento e oitenta) horas do tipo: seminários, congressos, simpósios, feiras, 

visitas técnicas, oficinas, cursos, disciplinas e treinamentos, bem como aperfeiçoamento; Programa 

de Formação Profissional (PFP), compreendendo cursos de Ensino Básico (regular e supletivo), 

Superior e Educação Profissional, destinado aos servidores da carreira do Grupo Técnico-

Administrativo; Programa de Pós-Graduação (PPG), compreendendo cursos de média e longa 

duração como especialização, mestrado, doutorado e pós-doutorado.  

Conforme previsto em nosso planejamento, foi realizada uma pesquisa de demanda com a 

finalidade de levantar as reais necessidades dos servidores com relação à capacitação. Foram 

consultadas as Pró-reitoras e todos os Campus, o que gerou como resultado todas as ações 

realizadas pela Coordenadoria de Desenvolvimento de Pessoal (CDP): 

 Projetos de Capacitação ‘In Company” e/ou Coletivos – cursos realizados com 

administração e monitoramento da CDP em parceria com órgãos do Governo 

Federal, abrangendo: palestras, prática e vivências em grupo. Durante o ano de 2015 

desenvolvemos trabalhos com a ENAP e ESAF. 

 Projetos de Capacitação Individuais – cursos de interesse do próprio servidor 

adequados às necessidades institucionais e ao ambiente organizacional do servidor. 

O IFSP com o intuito de desenvolver e alavancar os índices de qualificação de seus 

servidores procura dentro de suas ações incentivar a titulação em curso de graduação e pós-

graduação Lato Senso e Strictu Sensu. As ações desenvolvidas e continuadas no ano de 2015, nesse 

sentido, foram: 

 Programa de Financiamento de cursos de graduação e pós-graduação – Bolsa ou 

auxílio financeiro destinado ao servidor para complementar o pagamento de sua 

formação acadêmica: graduação, pós-graduação, mestrado ou doutorado.  

 Afastamento para Participação em Programa de Pós-Graduação Strictu Sensu – 

afastamento remunerado para formação e qualificação do servidor em cursos de 

mestrado, doutorado e pós-doutorado. 

As ações de capacitação citadas e realizadas no ano de 2016 encontram-se listadas na Tabela 

a seguir: 
 

Quadro 6.1.6.1 – Capacitação Carreira TAE 2016 
Ações Nº de servidores atendidos 

Projetos de Capacitação ‘In Company” e/ou Coletivos 769 

Projetos de Capacitação Individuais 72 

Financiamento de cursos de graduação e pós-graduação 42 

Afastamento para Qualificação 32 

Fonte: DDGP – Diretoria de Desenvolvimento de Gestão de Pessoas 

 

Ressaltamos que todas as metas propostas para 2016 foram realizadas e ultrapassadas. 

Do total de concessões em 2016, foram afastados no mesmo ano: 158 servidores, conforme 

a tabela abaixo: 

 
Quadro 6.1.6.2 – Afastamento para qualificação 2016 

SERVIDORES AFASTADOS 

 Mestrado Doutorado Pós-doutorado TOTAL 

Docentes 24 97 5 123 

Técnico-administrativos 25 7 NC 32 

TOTAL 49 104 5 158 

Fonte: DDGP – Diretoria de Desenvolvimento de Gestão de Pessoas 

 

Quadro 6.1.6.3 – Capacitação Carreira TAE 2016 

Ano 2016 Motivo da portaria Nº e data da portaria Nº de servidores TOTAL 



Janeiro 

Incentivo Qualificação 
Port. Nº 67 de 08/01/2016 9 

10 
Port. Nº 78 de 11/01/2016 1 

Progressão por Capacitação 
Port. Nº 14 de 04/01/2016 3 

19 
Port. Nº 15 de 04/01/2016 16 

Progressão por Mérito 

Port. Nº 11 de 04/01/2016 1 

21 

Port. Nº 12 de 04/01/2016 10 

Port. Nº 79 de 11/01/2016 3 

Port. Nº 311 de 28/01/2016 1 

Port. Nº 312 de 28/01/2016 6 

 TOTAL MENSAL 50 

Fevereiro 

Incentivo Qualificação 

Port. Nº 376 de 01/02/2016 18 

48 

Port. Nº 378 de 01/02/2016 1 

Port. Nº 427 de 03/02/2016 1 

Port. Nº 702 de 29/02/2016 26 

Port. Nº 703 de 29/02/2016 2 

Progressão por Capacitação 
Port. Nº 434 de 03/02/2016 1 

14 
Port. Nº 435 de 03/02/2016 13 

Progressão por Mérito 

Port. Nº 433 de 03/02/2016 1 

5 

Port. Nº 525 de 15/02/2016 1 

Port. Nº 563 de 17/02/2016 1 

Port. Nº 674 de 25/02/2016 1 

Port. Nº 675 de 25/02/2016 1 

 TOTAL MENSAL 67 

Março 

Incentivo Qualificação 

Port. Nº 1.001 28/03/2016 45 

49 Port. Nº 1.002 28/03/2016 1 

Port. Nº 1.018 de 29/03/16 3 

Progressão por Capacitação Port. Nº 727 de 01/03/2016 3 3 

Progressão por Mérito 

Port. Nº 728 de 01/03/2016 1 

61 

Port. Nº 749 de 02/03/2016 2 

Port. Nº 800 de 07/03/2016 1 

Port. Nº 821 de 09/03/2016 1 

Port. Nº 822 de 09/03/2016 1 

Port. Nº 1.025 de 29/03/2016 43 

Port. Nº 1.026 de 29/03/2016 12 

 TOTAL MENSAL 113 

Abril 

Incentivo Qualificação 
Port. Nº 1.308 de 26/04/2016 3 

22 
Port. Nº 1.309 de 26/04/2016 19 

Progressão por Capacitação Port. Nº 1.150 de 07/04/2016 1 1 

Progressão por Mérito 

Port. Nº 1.085 de 04/04/2016 10 

349 

Port. Nº 1.086 de 04/04/2016 42 

Port. Nº 1.164 de 08/04/2016 25 

Port. Nº 1.183 de 12/04/2016 111 

Port. Nº 1.193 de 13/04/2016 1 

Port. Nº 1.280 de 20/04/2016 12 

Port. Nº 1.291 de 25/04/2016 68 

Port. Nº 1.307 de 26/04/2016 80 

 TOTAL MENSAL 372 

Maio 

Incentivo Qualificação 

Port. Nº 2.361 de 25/05/2016 2 

28 Port. Nº 2.400 de 31/05/2016 1 

Port. Nº 2.360 de 25/05/2016 25 

Progressão por Capacitação 

Port. Nº 1.881 de 09/05/2016 19 

175 

Port. Nº 1.892 de 09/05/2016 56 

Port. Nº 2.352 de 24/05/2016 2 

Port. Nº 2.364 de 25/05/2016 70 

Port. Nº 2.395 de 31/05/2016 28 

Progressão por Mérito 
Port. Nº 1.879 de 09/05/2016 1 

23 
Port. Nº 1.880 de 09/05/2016 22 

 TOTAL MENSAL 226 

Junho Incentivo Qualificação 
Port. Nº 2.835 de 29/06/2016 1 

19 
Port. Nº 2.834 de 29/06/2016 18 



Progressão por Capacitação 

Port. Nº 2.601 de 15/06/2016 1 

53 

Port. Nº 2.605 de 15/06/2016 2 

Port. Nº 2.606 de 15/06/2016 16 

Port. Nº 2.819 de 28/06/2016 5 

Port. Nº 2.820 de 28/06/2016 27 

Port. Nº 2.839 de 29/06/2016 2 

Progressão por Mérito 

Port. Nº 2.460 de 02/06/2016 1 

223 

Port. Nº 2.519 de 07/06/2016 11 

Port. Nº 2.540 de 09/06/2016 55 

Port. Nº 2.556 de 10/06/2016 78 

Port. Nº 2.763 de 24/06/2016 1 

Port. Nº 2.764 de 24/06/2016 8 

Port. Nº 2.787 de 27/06/2016 56 

Port. Nº 2.791 de 27/06/2016 12 

Port. Nº 2.792 de 27/06/2016 1 

 TOTAL MENSAL 295 

Julho 

Incentivo Qualificação 
 Port. Nº 3.320 01/07/2016 3 

23 
 Port. Nº 3.321 01/07/2016 20 

Progressão por Capacitação 

Port. Nº 2.929 de 04/07/2016 10 

43 

Port. Nº 2.931 de 04/07/2016 1 

Port. Nº 2.953 de 06/07/2016 11 

Port. Nº 2.954 de 06/07/2016 2 

Port. Nº 3.135 de 20/07/2016 1 

Port. Nº 3.136 de 20/07/2016 18 

Progressão por Mérito 

Port. Nº 3.009 de 11/07/2016 7 

175 

Port. Nº 3.031 de 12/07/2016 50 

Port. Nº 3.040 de 12/07/2016 42 

Port. Nº 3.309 de 29/07/2016 3 

Port. Nº 3.310 de 29/07/2016 73 

 TOTAL MENSAL 241 

Agosto 

Incentivo Qualificação 
Port. Nº 3.907 de 30/08/2016 29 

31 
Port. Nº 3.908 de 30/08/2016 2 

Progressão por Capacitação 
Port. Nº 3.927 de 31/08/2016 19 

20 
Port. Nº 3.928 de 31/08/2016 1 

Progressão por Mérito 

Port. Nº 3.746 de 23/08/2016 1 

84 
Port. Nº 3.748 de 23/08/2016 10 

Port. Nº 3.792 de 24/08/2016 72 

Port. Nº 3.818 de 25/08/2016 1 

 TOTAL MENSAL 135 

Setembro 

Incentivo Qualificação 

Port. Nº 4.011 de 06/09/2016 6 

35 Port. Nº 4.205 de 27/09/2016 27 

Port. Nº 4.206 de 27/09/2016 2 

Progressão por Capacitação - - - 

Progressão por Mérito 
Port. Nº 4.033 de 12/09/2016 4 

56 
Port. Nº 4.050 de 13/09/2016 52 

 TOTAL MENSAL 91 

Outubro 

Incentivo Qualificação 

Port. Nº 3.581 de 01/10/2016 8 

34 

Port. Nº 4.320 de 04/10/2016 4 

Port. Nº 4.321 de 04/10/2016 1 

Port. Nº 4.563 de 24/10/2016 9 

Port. Nº 4.601 de 27/10/2016 10 

Port. Nº 4.603 de 27/10/2016 2 

Progressão por Capacitação 
Port. Nº 4.372 de 07/10/2016 1 

25 
Port. Nº 4.519 de 19/10/2016 24 

Progressão por Mérito 

Port. Nº 4.521 de 19/10/2016 5 

88 Port. Nº 4.567 de 24/10/2016 45 

Port. Nº 4.569 de 24/10/2016 38 

   TOTAL MENSAL 147 

Novembro Incentivo Qualificação 
Port. Nº 4.628 de 01/11/2016 1 

22 
Port. Nº 4.629 de 01/11/2016 19 



Port. Nº 4.671 de 08/11/2016 2 

Progressão por Capacitação 
Port. Nº 4.984 de 30/11/2016 2 

13 
Port. Nº 4.985 de 30/11/2016 11 

Progressão por Mérito 

Port. Nº 4.733 de 10/11/2016 4 

113 
Port. Nº 4.754 de 11/11/2016 52 

Port. Nº 4.986 de 30/11/2016 16 

Port. Nº 4.987 de 30/11/2016 41 

 TOTAL MENSAL 148 

Dezembro 

Incentivo Qualificação 

Port. Nº 5.000 de 01/12/2016 25 

38 Port. Nº 5.001 de 01/12/2016 5 

Port. Nº 5.258 de 21/12/2016 8 

Progressão por Capacitação 

Port. Nº 5.008 de 01/12/2016 1 

19 Port. Nº 5.009 de 01/12/2016 13 

Port. Nº 5.235 de 20/12/2016 5 

Progressão por Mérito 
Port. Nº 5.155 de 12/12/2016 1 

5 
Port. Nº 5.156 de 12/12/2016 4 

 TOTAL MENSAL 62 

TOTAL 

QUALIFICAÇÃO 359 

CAPACITAÇÃO 385 

MÉRITO 1.203 

TOTAL GERAL 1.947 

Fonte: DDGP – Diretoria de Desenvolvimento de Gestão de Pessoas 

 

6.2 Gestão do patrimônio e infraestrutura 

 

6.2.1 Gestão da frota de veículos 

 

a) Legislação que regula a constituição e a forma de utilização da frota de veículos 

 Com relação à legislação que regula a constituição, o Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia de São Paulo - IFSP, segue o que rege o Decreto nº 6.403, de 17 de março de 

2008, que dispõe sobre a utilização de veículos oficiais pela administração pública federal direta, 

autárquica e fundacional, e a Instrução Normativa nº 03, de 15 de março de 2008, que dispõe sobre 

a classificação, utilização, especificação, identificação, aquisição e alienação de veículos oficiais e 

dá outras providências, tendo em vista o disposto no Art.10 do Decreto nº 6.403, de 17 de março de 

2008. 

A utilização dos veículos da frota do IFSP é registrada através de controle de tráfego, cujas 

anotações permitem visualizar o deslocamento dos veículos em missão. Outrossim, os veículos são 

prioritariamente conduzidos por servidores efetivos habilitados de acordo com sua categoria, e por 

profissionais habilitados contratados.  

As normas e procedimentos para utilização estão disponíveis no site do IFSP, 

http://www.ifsp.edu.br/index.php/documentos-institucionais/diretoria-administrativa/veiculos-

oficiais.html. 

 

b) Importância e impacto da frota de veículos sobre as atividades da UPC 

 O IFSP, conta com uma organização multicâmpus e pólos de educação a distância 

distribuídos pelo Estado de São Paulo, desta forma surge a necessidade de uma frota de veículos de 

pequeno, médio e grande porte, para a mobilidade intercâmpus e externa garantindo as atividades 

fim da instituição, e de veículos adequados para o trabalho de campo e apoio. 
 

c) Quantidade de veículos em uso ou na responsabilidade da UPC, discriminados por grupos, 

segundo a classificação que lhes seja dada pela UJ (por exemplo, veículos de representação, 

veículos de transporte institucional etc), bem como sua totalização por grupo e geral; 

O IFSP dispõe atualmente de uma frota de 136 veículos, assim classificados: 



 Veículos de Transporte Institucional: 01 

 Veículo Trator                                   : 01 

 Veículos de Serviço Comum Ativos: 134 

Entre os veículos classificados como de serviço comum, o IFSP dispõe de: 
 Veículos de Carga Leve – caminhonetes e furgão: 33 

 Veículos Médios Ativos: 93 

 Veículos de Carga Pesada - caminhão: 02 

 Veículo Trator: 01 

 Veículo de Transporte de Passageiros – ônibus, micro-ônibus, vans: 06  

 
d) Média anual de quilômetros rodados, por grupo de veículos, segundo a classificação 

contida na letra “c” supra.  
 Veículos de Transporte Institucional: 12.106 km 

 Veículos de Serviço Comum: 1.691.980 km 

Verificando o desmembramento efetuado dentre os veículos de serviço comum temos: 

 Veículos de Carga leve – caminhonetes e furgão: 415.704 km 

 Veículos Médios: 1.179.514 km 

 Veículos de Carga Pesada - caminhão: 11.389 km 

 Veículo de Transporte de Passageiros – ônibus, micro-ônibus, vans:  85.373 km 

  
e) Idade média da frota, por grupos de veículos; 

A idade média da frota do IFSP é de: 

 Veículos de Transporte Institucional: 08 Anos 

 Veículos de Serviço Comum: 6 anos e 7 meses 

Verificando o desmembramento efetuado dentre os veículos de serviço comum temos: 

 Veículos de Carga Leve – caminhonetes e furgão: 3 anos e 9 meses 

 Veículos Médios: 7 anos 

 Veículos de Carga Pesada - caminhão: 22 anos e 6 meses 

 Veículo de Transporte de Passageiros – ônibus, micro-ônibus, vans: 12 anos e 8 

meses 

 Veículo Trator – 1 ano de uso. 

 

f) Custos associados à manutenção da frota (por exemplo, gastos com combustíveis e 

lubrificantes, revisões periódicas, seguros obrigatórios, pessoal responsável pela 

administração da frota, entre outros; 

Gastos com Combustíveis e Lubrificantes: R$ 567.193,55 

Gastos com Manutenção Corretiva e Preventiva: R$ 280.338,21 

Seguro Obrigatório - DPVAT: R$ 13.917,29 

Seguro Total para Veículos Oficiais: R$ 105.467,26 

Pedágios: R$ 224.636,97 

Pessoal Responsável pela Administração da Frota: Servidores Públicos 

  

g) Plano de substituição da frota; 

 Não há um Plano de Substituição da Frota no IFSP, tendo em vista que a idade média da 

frota é baixa, e os veículos se encontram em bom estado de conservação. 

  

h) Razões de escolha da aquisição em detrimento da locação; 

 A frota própria proporciona um melhor gerenciamento e distribuição dos veículos entre os 

câmpus, tendo em vista a distribuição geográfica do IFSP. 

  

i) Estrutura de controles de que a UPC dispõe para assegurar uma prestação eficiente e 

econômica do serviço de transporte. 



O IFSP conta com estrutura de gestão física interna e dispõe, para o controle de eficiência 

e economia, de informações de manutenção e abastecimento geradas através do software de gestão 

terceirizados, cujo sistema fornece relatórios comparativos de desempenho por veículo e de controle 

de tráfego abrangendo os percursos ponto a ponto conforme previsto na IN 03/2008, capítulo II, art. 

4º.  

Em outubro de 2016 iniciou-se os estudos da ferramenta informatizada para controle de 

frotas, no Sistema Unificado da Administração Pública - SUAP. 

6.2.2 Política de destinação de veículos inservíveis ou fora de uso e informações gerenciais 

sobre veículos nessas condições 

 

Nos casos em que o IFSP possua algum veículo considerado como inservível ou fora de 

uso, a Administração convoca uma comissão para gerenciar a destinação adequada do bem, levando 

em consideração ao estabelecido na Instrução Normativa nº 03, de 15/05/2008, que dispõe sobre a 

classificação, utilização, especificação, identificação, aquisição e alienação de veículos oficiais e dá 

outras providências. 

Atualmente, o IFSP não possui veículos caracterizados como inservíveis ou fora de uso. 

6.2.3 Gestão do patrimônio imobiliário da União 

 

a) estrutura de controle e de gestão do patrimônio no âmbito da unidade jurisdicionada;  

O controle é feito por meio do sistema SPIUnet de forma centralizada pelas Diretorias 

Administrativa e de Infraestrutura e Expansão. 

 

b) distribuição geográfica dos imóveis da União;   

Dentro do estado de São Paulo conforme mapa disponível no link:  

http://www.ifsp.edu.br/index.php/mapa-dos-câmpus.html 

  

c) qualidade e completude dos registros das informações dos imóveis no Sistema de Registro 

dos Imóveis de Uso Especial da União SPIUnet;  

Todos os imóveis pertencentes ao IFSP estão cadastrados com nível de qualidade 

satisfatória e abrangem as informações necessárias. 

 

d) informação sobre a ocorrência e os atos de formalização de cessão, para terceiros, de 

imóveis da União na responsabilidade da unidade, ou de parte deles, para empreendimento 

com fins lucrativos ou não, informando o locador, a forma de contratação, os valores e 

benefícios recebidos pela unidade jurisdicionada em razão da locação, bem como a forma de 

contabilização e de utilização dos recursos oriundos da locação;  

 

Não  há ocorrência, no IFSP, de formalização de cessão de imóveis para terceiros.  

 

e) despesas de manutenção e a qualidade dos registros contábeis relativamente aos imóveis;  

 
Quadro 6.2.3 – Manutenção de Bens Imóveis 

DESPESA COM MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - 2016 

NATUREZA DESPESA DETALHADA 
DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE 

EMPENHO) Saldo Atual 

Material para manutenção de bens imóveis/instalações 498,845.00 

Material elétrico e eletrônico 1,102,755.05 

Manutenção e conservação de bens imóveis 1,694,147.09 

TOTAL 3,295,747.14 

Fonte: Tesouro Gerencial 



 

f) riscos relacionados à gestão dos imóveis e os controles para mitiga-los. 

 

Baseado na NBR 5674 da ABNT, foi concluído o Manual de Gestão do Patrimônio Imóvel 

do IFSP e aprovado por meio da Portaria nº 2.613, de 16 de junho de 2016. Promovido evento para 

a divulgação, capacitação e discussão deste tema entre as áreas competentes dos câmpus, 

organizado pela Diretoria de Infraestrutura e Expansão, em 09/06/2016 no Câmpus Araraquara, 

intitulado: “Treinamento do Manual de Gestão do Patrimônio Imóvel do IFSP e a inserção das 

questões sustentáveis no dia a dia das Coordenadorias de Almoxarifado, de Patrimônio e de 

Manutenção".  

Na oportunidade, além da efetiva divulgação do documento e a capacitação dos servidores 

de áreas correlatas, houve também a criação de um canal de interação: 

manualmanutencao@ifsp.edu.br, por meio do qual possibilitou continuar a discussão e promover as 

respectivas atualizações sobre o tema tratado. 

Desta forma, por meio destas ações continuadas, objetiva-se orientar e padronizar as 

intervenções de manutenções preventivas e corretivas em cada unidade descentralizada, utilizando o 

manual como um instrumento norteador para a criação de rotinas e procedimentos internos por onde 

os respectivos sistemas construtivos e equipamentos sejam periodicamente vistoriados e reparados, 

visando mitigar o desgaste provocado pelo uso cotidiano e deteriorações pelas intempéries. 



6.2.4 Cessão de espaços físicos e imóveis a órgãos e entidades públicas ou privadas 

 

Informações sobre a política de cessão de espaços físicos e imóveis a órgãos e entidades públicas ou privadas.  
 

Quadro 6.2.4 – Cessão de espaços físicos e imóveis e órgãos e entidades públicas ou privadas 

Endereço do Imóvel 
Cessão 

de uso 
CNPJ/CPF 

Caracterização da Cessão de uso 

Câmpus Modalidade da 

contração 

Finalidade da cessão de 

uso 

Prazo da 

Cessão 

Característica do espaço 

cedido 

Benefícios do 

Usuário 
Contábil Rateio 

Rua Antônio Fogaça de 

Almeida 200 - Jacareí - SP 
Total 24.660.260/0001-51 Concorrência 

Exploração de espaço 

físico da cantina 
12 meses 

O espaço possui 132,36 m² 

somados área de trabalho e 

atendimento 

Valor acessivel Receita Sim JCR 

Avenida C-1, 250, Ide 

Daher, Barretos/SP, CEP 

14.781-502 

Parcial 215.810.588-70 Pregão Cantina 12 meses 

36 m², localizada no pátio do 

IFSP, sem mobiliário (por 

conta do Concessionário) 

Valor acessivel Receita Sim BRT 

Av. Mogi das Cruzes, 

1501, Pq. Suzano, Suzano. 

CEP: 08674-010 

Parcial 011.029.728-86 Concorrência 

Exploração comercial 

exclusiva do preparo e 

venda de produtos 

alimentícios, sob o regime 

de execução indireta 

12 meses 
Cantina + balcão de 

atendimento 
Custo beneficio Receita Não SZN 

Av Prof Celso Ferreira da 

Silva, 1333- Jd. Europa II, 

CEP 18707-150 - Avaré - 

SP 

Parcial 058.238.538-58 Pregão 

Concessão a título oneroso 

de espaço físico para 

Cantina 

12 meses 

A área útil total objeto da 

concessão é de  24 m² - 

Cozinha  

Comodidade  Receita Sim AVR 

Rua Monsenhor José Vita, 

280 - Abernéssia 
Parcial 20.315.142/0001-55 Concorrência 

Exploração comercial 

exclusiva no preparo e 

venda de produtos 

alimentícios, conforme 

projeto básico. 

12 meses Cantina Valor acessivel Receita Não CJO 

Av. Dr. Ênio Pires de 

Camargo, 2971 - Capivari - 

SP - CEP: 13360-000 

Parcial 21.099.223/0001-28 Pregão 

Exploração comercial no 

preparo e venda de 

produtos alimentícios 

cominado com aquisição e 

disponibilização de suco 

concentrado ao corpo 

discente. 

12 meses 

27,85 M² localizado no 

pavimento térreo, sendo 12,30 

M² (espaço provido de balcão, 

destinado à oferta dos 

produtos); 15,55 M² (espaço 

provido de pia, destinado a 

produção dos produtos). 

Valor acessivel Receita Não CPV 

Av. Dr. Ênio Pires de 

Camargo, 2971 - Capivari - 

SP - CEP: 13360-000 

Parcial 307.946.828-71 Pregão 

Exploração comercial 

exclusiva de serviços de 

reprografia e congêneres. 

12 meses 

12,88 M² localizado no 

pavimento térreo, sob a escada 

da Instituição, junto ao hall de 

entrada. 

Comodidade Receita Não CPV 

Rua Diácono Jair de 

Oliveira, 1005, Santa Rosa, 

CEP: 13.414-155, 

Piracicaba/SP. 

Total 18.778.526/0001-62 Concorrência 
Cantina 

(concessão espaço físico) 
12 meses 

Imóvel 

(sala piso inferior Bloco "A") 
Comodidade  Receita Não PRC 



Ramal de Acesso 

Engenheiro Heitor de 

Souza Pinheiro, s/nº Bairro: 

Jardim dos Manacás - 

14801-600 Araraquara - SP 

Total 035.004.878-90 Concorrência 

Em razão da necessidade 

de um local apropriado e 

seguro dentro do Campus 

Araraquara para oferecer 

lanches e refeições 

completas e rápidas de 

qualidade 

12 meses 

Área útil total é de 77,83 m2, 

com cozinha, área para 

refeições, dispensa e balcão de 

atendimento. 

Segurança Receita Não ARQ 

Rua Pastor José Dutra de 

Moraes, 239 - 

Catanduva/SP 

Total 10.797.288/0001-20 Pregão 

Concessão não onerosa de 

espaço físico para 

instalação de Cantina. 

12 meses 

Espaço de cantina com área 

para pequeno refeitório, com 

cozinha e dispensa interna. 

Comodidade  Receita Não CTD 

Av. Jerônimo Figueira da 

Costa n°3014, Pozzobon - 

Votuporanga-SP 

Total 00.589.080/0001-62 Concorrência 

Concessão, a título 

oneroso, de espaço físico 

do câmpus Votuporanga do 

IFSP, destinado à 

exploração comercial 

exclusiva no preparo e 

venda de produtos 

alimentícios (cantina 

escolar). 

12 meses 

Área total: 47,77m² (26,55m² - 

área de atendimento / 13,12 m² 

- cozinha / 8m²- despensa) 

Comodidade  Receita Não VTP 

Av. Bahia, 1739 - Bairro 

Indaiá - CEP: 11.665-071 - 

Caraguatatuba - SP 

Total 14.375.699/0001-89 Pregão 

Concessão de uso não 

oneroso de espaço físico 

para instalação e 

funcionamento de cantina 

12 meses 

Espaço físico de 43 m2 para 

exploração comercial de 

alimentos, localizado no piso 

térreo do prédio 

Comodidade  Receita Sim CAR 

IFSP - Campus Itapetininga 

- Av. João Olimpio de 

Oliveira, 1561, Vl Asen, 

CEP: 18.202-000, 

Itapetininga/SP. 

Total 222.971.908-40 Concorrência Cantina Escolar 12 meses Cantina Bem estar Receita Não ITP 

Rua Pedro Cavalo, 709 - 

Bairro Portal da Pérola II, 

Birigui - SP 

Parcial 20.479.588/0001-15 Concorrência 

Exploração comercial 

exclusiva no preparo e 

venda de produtos 

alimentícios 

12 meses Cantina Bem estar Receita Sim BRI 

Rua Maria Cristina, 50 - 

Cubatão - SP 
Parcial 345.052.428-38 Pregão 

Cessão não onerosa de 

espaço físico para 

instalação e funcionamento 

de Cantina 

12 meses 

Área interna de 29,83 m² 

incluindo depósito para 

alimentação de 43,63 m², 

ambos, no piso térreo. 

Valor acessivel Receita Não CBT 

Avenida Thereza Ana 

Cecon Breda S/Nº - Vila 

São Pedro - Hortolândia/SP 

Total 159.798.062-53 Concorrência 

Concessão a titulo oneroso 

do espaço físico do câmpus 

hto para cantina 

12 meses 

Área total de 151.60m2 

(cozinha e dispensa -23.04m2, 

área de trabalho - 18.50m2, 

área de refeição - 110.06m2) 

Bem estar Receita Não HTO 

Av. Clara Gianotti de 

Souza, 5180, Agrochá - 

Registro/SP 

Parcial 159.022.958-40 Concorrência Cantina 12 meses 

Espaço aproximado de 39,27 

m2 dentro das dependências do 

campus Registro 

Comodidade  Receita Não RGT 

Av. Clara Gianotti de 

Souza, 5180, Agrochá - 

Registro/SP 

Parcial 04.477.095/0001-90 Pregão Papelaria/Reprografia 12 meses 

Espaço aproximado de 16,33 

m2 dentro das dependências do 

campus Registro 

Comodidade  Receita Não RGT 



Rodovia Prefeito Quintino 

de Lima, nro 2100 - 

Paisagem Colonial - Sâo 

Roque - SP 

Total CPF 540.824.809-78 Concorrência 

Exploração comercial 

exclusiva para o preparo e 

venda de produtos 

alimentícios - Cantina 

12 meses 

Espaço Físico de aprox 25 m2, 

coberto com laje de concreto, 

munido de balcões internos e 

externos e portas de aço de 

enrolar.  

Comodidade  Receita Sim SRQ 

Av. Zélia de Lima Rosa nº 

100, Portal dos Pássaros - 

Boituva-SP 

Parcial 17.015.396/0001-43 Pregão 

Concessão não onerosa de 

espaço físico para 

destinado a exploração 

comercial exclusiva no 

preparo e venda de 

produtos alimentícios 

(Cantina) 

12 meses 

O espaço cedido possui 

27,54m², localizado no térreo 

do prédio do IFSP - Câmpus 

Boituva 

Valor acessivel Receita Não BTV 

Av. Francisco Samuel 

Lucchsi Filho, 770 - Penha, 

Bragança Paulista, SP - 

CEP 12929-600 

Parcial 44.714.616/0001-08 Concorrência 

Cantina : exploração 

comercial exclusiva de 

preparo e venda de 

produtos alimentícios para 

atendimento da 

comunidade acadêmica 

12 meses Área aproximada de 27 m² Comodidade  Receita Não BRA 

Acesso Dr. João Batista 

Merlin, S/Nº - Jardim Itália 

- São João da Boa Vista/SP 

- CEP: 13.872-551 

Parcial 05.957.101/0001-79 Pregão 
Preparo e venda de 

produtos alimentícios. 
12 meses 

Espaço físico com área útil 

total objeto da concessão de 

105,85 m². 

Comodidade  Receita Sim SBV 

Rua Pedro Vicente. 625 - 

Canindé - São Paulo - CEP: 

01109-010 

Parcial 01158992/0001-42 Concorrência 

Concessão onerosa de 

espaço físico para 

lanchonete 

12 meses 

Área de 69,5 m², localizada no 

1º pavimento do Campus São 

Paulo 

Comodidade  Receita Não SPO 

Rua Pedro Vicente. 625 - 

Canindé - São Paulo - CEP: 

01109-010 

Parcial 00385603/0001-59 Concorrência Papelaria/Reprografia 12 meses 

Área de  31 m², localizada no 

1° pavimento do Campus São 

Paulo 

Comodidade  Receita Não SPO 

Rua Pedro Vicente. 625 - 

Canindé - São Paulo - CEP: 

01109-010 

Parcial 05996757/0001-09 Concorrência 
Máquinas Auto 

atendimento, café e snaks 
12 meses 

máquinas distribuidas no 

saguão do câmpus 
Comodidade  Receita Não SPO 

Rua Pedro Vicente. 625 - 

Canindé - São Paulo - CEP: 

01109-010 

Parcial 09152761/0001-33 Pregão 
Restaurante Estudantil - 

Refeição Transportada 
12 meses 

Área de 465  m², localizada no 

1º pavimento do Campus São 

Paulo 

Valor acessivel Receita Não SPO 

Rod. Pres. Dutra, km 145, 

Jardim Diamante, São José 

dos Campos, SP. 

Parcial 10.882.594/0028-85 Pregão 

Contratação de empresa 

especializada na prestação 

de serviço de fornecimento 

de refeições, referente à 

merenda escolar.  

12 meses 

Espaço físico com área útil 

total objeto da concessão de 

150 m². 

Serviços de 

restaurante 

estudantil 

Despesa Não SJC 

Rod. Pres. Dutra, km 145, 

Jardim Diamante, São José 

dos Campos, SP. 

Parcial 10.882.594/0028-85 Pregão 

Contratação de cantina 

para comercialização de 

salgados, lanches, sucos, 

cafés e afins. 

12 meses 

Espaço físico com área útil 

total objeto da concessão de 

17m² 

Comodidade  - NÃO SJC 

Rua Américo Ambrósio, 

269 - Jardim Canaã - 
Total 270.062.248-02 Concorrência 

Concessão onerosa de 

espaço físico para cantina 
12 meses 

Espaço físico com área útil 

total objeto da concessão de 
Comodidade  Receita Não SRT 



Sertãozinho-SP 156.28 m². 

Rua José Ramos Júnior, 

27-50 - Jardim Tropical - 

Presidente Epitácio/SP. 

CEP: 19470-000 

Total 05.490.229/0001-75 Pregão 

Fornecimento de Refeições 

para os Alunos do Ensino 

Médio Integrado e Cantina 

12 meses 

Espaço físico com área útil 

total objeto da concessão de 

156.28 m². 

Comodidade  Receita Não PEP 

Rua Lino Trevisan, s/n 

Bairro Nova Cidade - 

Matão/SP. CEP: 15991-503 

Parcial 10.882.594/0026-13 Concorrência 
Preparo e venda de 

produtos alimentícios. 
12 meses 

Espaço físico com área útil 

total objeto da concessão de 

171,61 m². 

Comodidade  Receita Não MTO 

 

6.2.5 Informações sobre imóveis locados de terceiros 

 

O Instituto Federal de São Paulo não tem contrato de locação de imóveis com terceiros 

 

6.2.6 Informações sobre as principais obras e serviços de engenharia relacionados à atividade-fim 

 

Informações sobre as principais obras e serviços de engenharia realizadas durante a gestão e que estejam diretamente relacionadas aos 

macroprocessos finalísticos da unidade, indicando as respectivas despesas, fornecedores, vigência dos contratos e seu estágio de execução. 

  
Quadro 6.2.6 – Principais obras e serviços de engenharia 

Fonte: Diretoria de Infraestrutura e Redes– DIE 

Executados em 2016 

Modalidade - CONCORRÊNCIA 

Licitação nº 
Gestor 

Responsável 
Processo nº  Câmpus Descrição Valor estimado Abertura Homologação 

Valor 

Contratado 

Situação 

Licitação 

01/2016 158154 23305.015014.2016-74 Araraquara 
Construção para o fechamento de 

divisas do campus. 
R$ 1.228.729,39 - - - Suspensa 

02/2016 158154 23305.015014.2016-74 Avaré 

Construção do remanescente da obra 

de Construção das Salas de Aula, 

Laboratórios, e Ginásio 

Poliesportivo 

R$ 8.321.352,31 02/02/2017 - - 
Publicada e em 

execução 

Modalidade - TOMADA DE PREÇOS 

Licitação nº 
Gestor 

Responsável 
Processo nº  Câmpus Descrição Valor estimado Abertura Homologação 

Valor 

Contratado 
Situação 

01/2016 158154 23315.000128/2013-58 São Carlos 
Implantação de alambrado para 

fechamento de divisa do campus. 
R$ 172.448,72 26/12/2017 26/12/2017 R$ 145.960,89 Finalizada 



6.3 Gestão da tecnologia da informação 

 

a) Descrição sucinta do Plano Estratégico de TI (PETI) e/ou Plano Diretor do TI (PDTI), 

apontando o alinhamento desses planos com o Plano Estratégico Institucional. 

 

O Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) tem por objetivo balizar as ações de 

Tecnologia da Informação (TI) no âmbito do Instituto Federal de São Paulo (IFSP), apresentando os 

princípios e diretrizes de TI, sua estrutura atual, inventário de necessidades, plano de metas e ações, 

plano de gestão de pessoas, plano de investimentos em serviços e equipamentos, plano de gestão de 

riscos e fatores críticos de sucesso. 

O alinhamento do Plano Diretor de TI com o Plano Estratégico Institucional visa à 

eficiência, eficácia e humanização das relações no trabalho, integrando planejamento, orçamento e 

execução, possibilitando a formação e qualificação de pessoas para o exercício do aprimoramento 

tecnológico, contribuindo para a melhoria da qualidade do ensino e ampliando as ações de educação 

a distância em consonância com a política de interiorização do ensino público, gratuito e de 

qualidade. Para os servidores há o desenvolvimento de políticas e planos que permitam o exercício 

seguro das atividades e assistência aos recursos institucionais. 

O PDTI possui validade para os exercícios de 2015 a 2017. Para que o objeto de seu 

planejamento se mantenha alinhado com a política institucional, considera-se a possibilidade de sua 

revisão durante os anos de 2016 e 2017 a qualquer tempo, visando atender ao interesse da 

administração pública, bem como a estar consoante com possíveis alterações nos regimentos ou no 

Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI). 

A instância designada formalmente para acompanhamento das ações é o Comitê de TI, que 

se reúne (ordinariamente) mensalmente, na segunda semana de cada mês, preferencialmente às 

quartas-feiras. O processo de acompanhamento e monitoramento do PDTI apresenta os seguintes 

atores:  

 Comissões de TI: responsável pelo levantamento de necessidades, análises e reportes 

para o presidente do Comitê; 

 Comitê de TI: responsável pela aprovação do PDTI e seu acompanhamento, para que 

as ações e metas estejam adequadas ao planejamento;  

 Presidente do Comitê: servidor responsável pelo monitoramento.  

 

 

b) Descrição das atividades do Comitê Gestor de TI, especificando sua composição, quantas 

reuniões ocorreram no período e quais as principais decisões tomadas. 

 

O Comitê de Tecnologia da Informação do IFSP (Comitê de TI) é um fórum de caráter 

consultivo que tem por finalidade auxiliar a Pró-reitoria de Desenvolvimento Institucional na 

tomada de decisões e na disseminação das informações relativas à tecnologia da informação, tendo 

basicamente como responsabilidades: 

 Promover serviços de tecnologia da informação que atendam às necessidades do 

IFSP; 

 Levantar informações das necessidades de cada área de negócio ou câmpus em 

relação à TI; 

 Discutir sobre novos padrões e tecnologias para a área de TI; 

 Votar normas, diretrizes e políticas, com aprovação do Reitor, para aplicação na área 

de TI; 

 Fomentar ações que tenham por objetivo manter a consonância entre o Plano Diretor 

de Tecnologia da Informação e o Plano-Diretor do IFSP; 

 Realizar reuniões periódicas para o alinhamento das informações referentes à 

Tecnologia da Informação da reitoria e dos Câmpus. 



 

Composição do Comitê Gestor de TI 

O Comitê de Tecnologia da Informação do IFSP (Comitê de TI) é composto por um 

Presidente, uma secretária, um representante da Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional, 

Pró-Reitoria de Administração, Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação, Pró-Reitoria de Extensão, Pró-

Reitoria de Ensino, Representante de Expansão, Diretoria adjunta de Desenvolvimento 

Institucional, Diretoria de Sistemas de Informação, Diretoria de Infraestrutura e Redes, Diretoria 

adjunta de Compras, Diretoria adjunta de Suporte e um representante da área de Tecnologia da 

Informação de cada Câmpus. Os representantes de cada seguimento do IFSP estão listados a seguir: 

Eduardo Leal - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional   

André Luís Vieira – Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional 

Anne Camila Knoll - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional 

Brunno dos Passos Alves - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional 

Diego Cesar Valente e Silva - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional 

Flavio Kyoshi Saito - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional 

José Aparecido da Silva – Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional 

José Roberto da Silva - Pró-Reitoria de Administração 

Ademir da Silva Costa- Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação 

Luciana Harumi dos Santos Sakano - Pró-Reitoria de Extensão 

Douglas Camargo do Carmo - Pro-Reitoria de Ensino 

Edilson Aparecido Bueno - Representante de Expansão 

Everton Carlos Martins - Câmpus Araraquara 

Alex Maurício Mazo - Câmpus Avaré 

Tiago Martinussi Gil – Câmpus Barretos 

Carlos Roberto Bernardo Pereira - Câmpus Birigui 

Dirlei Paulino Pinto - Câmpus Boituva 

Vanderlei Benedito da Silva Filho  - Câmpus Bragança Paulista 

Leonardo Rocco - Câmpus Câmpusnas 

Fabiano de Souza Dutra - Câmpus Campos do Jordão 

Washington Ernando Pereira Benício - Câmpus Capivari 

Luiz Gustavo Nicola Mendes - Câmpus Caraguatatuba 

Ronaldo Rodrigues Martins - Câmpus Catanduva 

Nelson Nascimento Junior - Câmpus Cubatão 

Douglas Andrade de Paula - Câmpus Guarulhos 

Rodrigo Alexander de Andrade Pierini- Câmpus Hortolandia 

Fabio Luiz de Paula - Câmpus Itapetininga 

Lineu Fernando Stege Mialaret - Câmpus Jacareí 

André Eli Gonçalves – Campus Avançado Jundiaí 

Leonardo Menzani Silva - Câmpus Matão 

Marcelo do Carmo Vieira Scomparim - Câmpus Piracicaba 

Vinicius Reginaldo Lima – Campus Presidente Epitácio 

Bruno Posoni Costa - Câmpus Registro 

Francisco Diego Garrido da Silva - Câmpus Salto 

Cléber Castro Hage - Câmpus São Carlos 

Ricardo Alexandre Neves - Câmpus São João da Boa Vista 

Marilyn Menecucci Ibañez - Câmpus São José dos Campos 

Michel Santos Queiroz - Câmpus São Paulo 

Silvan Amaro Oliveira - Câmpus São Roque 

Ricardo Bustamante - Câmpus Sertãozinho 

Lissandra de Cássia de Miranda - Câmpus Sorocaba 

Raphael Antônio de Souza - Câmpus Suzano 

Carlos Eduardo Alves da Silva - Câmpus Votuporanga 



 

Reuniões do Comitê de Tecnologia da Informação 

 Dia: 08/04/2016 – Reunião Extraordinária do Comitê de TI 

Pauta da reunião:   
Análise de solicitação de alteração de modelo do item 10 do SRP 24/2014 

 

 Dias: 27, 28 e 29/04/2016 – II Workshop de Tecnologia da Informação com 

reunião presencial do Comitê de TI, realizado dia 29/04/2016 

Pauta da Reunião:  

1. Uso de imagem e CFTV; 

2. Capacitação em Moodle; 

3. Encaminhamento referente ao equipamento Stonegate – Mapeamento e 

Cronograma;  

4. Utilização de ZoIP;   

5. Política de uso do e-mail;  

6. Grupo de Trabalho de desenvolvimento em Python;  

7. Classificados do IFSP;  

8. Capacitação Redmine Compras de TI;  

9. Avaliação do WTI.  

 

 Dia: 06/07/2016 – Reunião Ordinária do Comitê de TI 

Pauta da Reunião:  

Aprovação da ata da reunião realizada em 08/04/2016 

Informes gerais 

 

 Dia 17/08/2016 – Reunião Ordinária do Comitê de TI 

Pauta da Reunião:  

1. Sistemas Estruturantes (DIR) 

2. Reestruturação do Comitê de TI 

3. Análise da Minuta da Normativa Interna de Contratações de TI 

 

 Dia 29/09/2016 – Reunião do Comitê de TI com Coordenadores de Extensão 

Pauta da Reunião:  

Sistemas de Gerenciamento de Eventos 

 

 Dia 25/11/2016 – Reunião Ordinária do Comitê de TI 

Pauta da Reunião:  

Alinhamento de ações para implantação do Sistema Acadêmico 

 

 

 Dia 02/12//2016 – Reunião Ordinária do Comitê de TI 

Pauta da Reunião:  

Plano de Contratações de Tecnologia da Informação e Comunicação - PCTIC 



c) Descrição dos principais sistemas de informação da UPC, especificando pelo menos seus objetivos, principais funcionalidades, responsável 

técnico, responsável da área de negócio e criticidade para a unidade. 

Abaixo seguem os principais sistemas do IFSP e, consequentemente, os de alta criticidade para o Instituto e TI: 
 

Quadro 6.3.1 – Principais Sistemas de Informação do IFSP 

Nome do Sistema Descrição Responsável Técnico/área de negócio Criticidade* 

Aurora 

Boletim de notas, faltas e situação nas disciplinas on-line para os discentes; Digitação de 

notas e faltas on-line pelos docentes; Sistema para eleições on-line cobrindo as atividades 

de um processo eleitoral. 

Sistemas de TI/PRE 4 

Cartório Virtual Sistema de Cartório Digital para emissão de diplomas, certificados e confecção de crachás. Sistemas de TI/PRE 3 

GLPI 

Ferramenta para a gestão de chamados (helpdesk) - Tem como objetivo gerenciar o 

atendimento das demandas em relação ao suporte técnico de TI. As solicitações podem ser 

feitas através de e-mail ou diretamente no sistema. Além de facilitar o atendimento das 

demandas, é possível gerar relatórios de atendimento, permitindo uma melhor adequação 

ou remanejamento de recursos. O responsável técnico é o Diretor de Suporte de 

Tecnologia da Informação. A criticidade do sistema é média, pois é possível usar outros 

métodos para abertura de chamados, como telefone e e-mail. 

Suporte de TI 3 

LimeSurvey 
Criação, administração, distribuição e emissão de relatório de respostas de consultas 

públicas on-line. 
Suporte de TI 2 

Nambei Sistema educacional para gerenciamento dos acadêmicos de cursos e alunos. Sistemas de TI 5 

Pergamum Sistema de biblioteca. Infraestrutura de TI/PRE 4 

Portal Concurso Público Aplicação WEB para administração de concursos públicos, redistribuição e remoção. Sistemas de TI/DGP 3 

SUAP 
Sistema Unificado de Administração Pública - Sistema de Gestão Integrado para 

atividades administrativas. 
Sistemas de TI/DGP 5 

WebDiário Sistema Web de Diário de Classe para controle de aulas, atividades, notas e presença. Sistemas de TI/PRE 4 

e-OUV Sistema de Ouvidorias do Poder Executivo Federal. Ouvidoria 3 

Redmine 
Sistema de gerenciamento de projetos para controle das contratações de soluções de 

Tecnologia da Informação.  
Sistemas de TI/DACT 2 

Siape Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos do Governo Federal. DGP 5 

SIAF Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal. DFI 5 

SIGEPE Portal unificado dos serviços de Gestão de Pessoas do Governo Federal. DGP 5 

SIASG 
Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais – Ministério do Planejamento e 

Gestão. 
PRA 5 

SISU 
Sistema de Seleção Unificada, Inscrição, candidatura, classificação e divulgação dos 

aprovados para o Ensino Superior. 
PRE 3 

SCDP 
Sistema de Concessão de Diárias e Passagens - Ministério do Planejamento, Orçamento e 

Gestão. 
DADM 5 

Compras NET Portal de Compras Governamental. PRA 5 

SISTEC Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica. PRE 5 

SIMEC Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle. PRA 5 



Censup Censo da Educação Superior. Coleta de dados sobre a educação superior. PRE 4 

LUPA 
Localizador Unificado de Processos Administrativos, permite transparência aos processos 

do IFSP e seus trâmites. 
Sistemas de TI/Protocolo Geral 1 

Stela Experta Apoio para a Pró reitoria de Pesquisa integrado ao Lattes. PRP 2 

 Fonte: Diretoria de Sistemas de Informação (DSI); * 1- muito baixo; 2 – baixo; 3 – médio; 4 – alto; 5 – crítico 

 

d) Descrição do plano de capacitação do pessoal de TI, especificando os treinamentos efetivamente realizados no período. 
 

Quadro 6.3.2 – Capacitação do Pessoal de TI 

Plano Descrição Quantitativo Área 

Ação 01: Capacitar os servidores da 

área de TI em novas tecnologias 

Motivação: Garantir a manutenção do 

patrimônio intelectual do IFSP 

 

Cisco Certified Network Associate Routing & Switching (CCNA) – Módulos I, II e III (210h) 6 servidores 

Infraestrutura 

NIC.Br – Boas Práticas para Sistemas Autônomos do NIC.br (32h) 5 servidores 

NIC.Br – IPv6 Básico do NIC.br (32h) 4 servidores 

VNX Unified Storage Management (40h) 2 servidores 

Treinamento para Operação de Container Data Center (20h) 9 servidores 

Curso de Liderança e Coaching para Gestores Públicos (24h) 2 servidores 

Curso para Coordenadores e Servidores (24h) 1 servidor 

Como se Tornar um Redator Web Profissional. (4h) 1 servidor 

Sistemas 

SEI! USAR. (20h). 1 servidor 

Gerenciamento da Comunicação na Visão de um Coordenador de Projetos. (4h) 1 servidor 

Liderança e Coaching para Gestores Públicos. (24h) 1 servidor 

Elaboração de Plano de Dados Abertos. (20h) 1 servidor 

eMAG - Conteudista (Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico) (20h) 1 servidor 

Desenho de cursos: introdução ao modelo ADDIE. (20h) 1 servidor 

Gestão da Informação e Documentação: Conceitos básicos em Gestão Documental. (20h) 1 servidor 

Como construir Mapas Mentais passo a passo. (4h) 1 servidor 

eMAG - Desenvolvedor (Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico). (30h) 1 servidor 

Nivelamento Python, Django e Suap (16h) 14 servidores 

Pós-Graduação: Especialização em Gestão da Tecnologia da Informação. (460h) 1 servidor 

ENAP: Sistema Eletrônico de Informações - SEI! USAR (20h) 2 servidores 

DaDI ENAP: Gestão da Informação e Documentação - Conceitos Básicos em Gestão Documental (20h) 1 servidor 

IFSP: treinamento Coordenadores (20h) 1 servidor 

ENAP: Elaboração de Indicadores de Desempenho Institucional (35 horas) 1 servidor 

DaCT 
ENAP: Planejamento de Tecnologia da Informação (35 horas) 1 servidor 

ENAP: Gestão Estratégica com uso do BSC (20 horas) 1 servidor 

ENAP – Gestão de Contratos de Tecnologia da Informação (30 horas) 1 servidor 



Motivação: Necessidade de 

treinamento para a utilização do 

módulo Atividades Estudantis para 

atender as necessidades de inscrição 

dos alunos para a Coordenação de 

Assistência Estudantil da Pró-Reitoria 

de Desenvolvimento Institucional bem 

como os setores envolvidos nos 

câmpus. 

Treinamento para os servidores da Reitoria e Câmpus para o uso das funcionalidades do Módulo de Atividades 

Estudantis do Suap. 
Sistemas 

Fonte: DIR, DSI, DaDI, DaSI e DaCTI. 

 

 

e) Descrição de quantitativo de pessoas que compõem a força de trabalho de TI, especificando servidores/empregados efetivos da carreira de 

TI da unidade, servidores/empregados efetivos de outras carreiras da unidade, servidores/empregados efetivos da carreira de TI de outros 

órgãos/entidades, servidores/empregados efetivos de outras carreiras de outros órgãos/entidades, terceirizados e estagiários. 

 

 
Quadro 6.3.3 – Servidores lotados na Diretoria de TI. 

Cargos Efetivos Área de atuação Quantitativo 

Professor EBTT 

Gestão 2 

Sistemas 1 

Infraestrutura 1 

Tecnólogo de Tecnologia da Informação 
Sistemas de Informação 4 

Infraestrutura 1 

Analista de Tecnologia da Informação 

Sistemas de Informação 7 

Infraestrutura 1 

Suporte 1 

Compras de TI 1 

Técnico de Tecnologia da Informação 

Sistemas de Informação 3 

Infraestrutura 2 

Suporte 1 

Técnico em Laboratório/informática 
Infraestrutura 4 

Suporte 5 

Assistente em Administração Gestão 3 

Administrador Gestão 1 

TOTAL 38 

Fonte: DIR, DSI, DaDI, DaSI e DaCTI. 

 



 

f) Descrição dos processos de gerenciamento de serviços TI implementados na unidade, com descrição da infraestrutura ou método utilizado. 
 

Quadro 6.3.4 – Processos de gerenciamento de TI 

Processos de gerenciamento de 

serviços de TI 
Descrição 

Suporte nível II Atualização e suporte ao parque tecnológico de Sistemas e Infraestrutura. 

Manutenção 

Foi mantida a estrutura com as três coordenadorias do setor de Suporte, que permitiram um atendimento específico para cada 

demanda, e a vinculação de tarefas por equipes: 

- Coordenadoria de Suporte Técnico em informática - CSTI - responsável pela manutenção dos equipamentos de informática da 

reitoria; 

- Coordenadoria de Suporte em Sistemas de Informática - CSSI - responsável pela execução de serviços relacionados à operação 

dos sistemas implantados (Webmail, SIGA, pasta compartilhada); 

- Coordenadoria de Suporte em Sistemas Acadêmicos - CSSA - responsável pela execução de serviços relacionados ao sistema 

acadêmico" 

DataCenter 

- Solução nível 4 da classificação TIA de Data Center que hospeda os seguintes serviços oferecidos para a instituição: 

- Mail IFSP: Serviço de correio eletrônico (e-mail) do IFSP. Utiliza o softwareopen source Zimbra.  

- Nuvem IFSP: Serviço de armazenamento e compartilhamento de arquivos na internet. Utiliza o software open sourceOwnCloud. 

- Cofre IFSP: Serviço de armazenamento e compartilhamento de arquivos sigilosos. Utiliza o software open sourceOwnCloud 

- Samba: Servidor de arquivos open source para compartilhamento de arquivos na rede interna. 

- Videoconferência: Serviço para a realização de reuniões online. Utiliza a tecnologia Polycom. 

- Portais institucionais: Portal Institucional do IFSP e seus câmpus. Utiliza softwares open source como Joomla e Drupal. 

- Moodle: Ambiente de aprendizado modular Plataforma de ensino da Educação a Distância (EaD). Software open source. 

- SICC - Cluster de Computação Científica - Projetos de Pesquisa que necessitam alto processamento - Pró-reitoria de Pesquisa. 

- Web RTC: Tecnologia open source de Webconferência Big Blue Button. 

- VoIP: Serviço de telefonia IP do IFSP. Utiliza o software open source Asterix. 

- CAFe: Serviço de autenticação que permite aos usuários diversos serviços como, por exemplo, pesquisa ao Periódicos da CAPES. 

- Firewall: Solução de segurança da informação digital. Utiliza a tecnologia StoneGate da Intel/Mcafee. 

- Zabbix: Sistema de monitoramento e segurança de redes. Software open source. 

- Backup Exec: Solução de Backup Symantec e Dell. 

- Forum TI: Sistema de fórum online que utiliza a tecnologia open source phpBB. 

- Taiga: Ferramenta de gestão de projetos da Diretoria de Infraestrutura e Redes. Software open source que implementa práticas 

ágeis para gestão de projetos. 

Wireless Wireless – Serviço de rede sem fio para os servidores da reitoria que utiliza equipamentos e tecnologia HP 

Gerenciamento de metodologias ágeis 

GLPI - sistema para recebimento de chamados 

OpenProject  - gerenciador de projetos 

Git  - repositório de código fonte e controlador de versões 

Hudson  - ferramenta para integração contínua 

Liquibase  - controlador de evolução de banco de dados 

Maven  - repositório de bibliotecas de desenvolvimento 

http://ti.ifsp.edu.br/index.php/quem-somos/dasi?layout=edit&id=97
http://ti.ifsp.edu.br/index.php/quem-somos/dasi?layout=edit&id=98
http://ti.ifsp.edu.br/index.php/quem-somos/dasi?layout=edit&id=99


TestLink e BadBoy  - ferramentas de controle e execução de testes 

SSL  - certificados de segurança 

Fonte: DIR, DSI, DaDI, DaSI e DaCTI. 

 

g) Descrição dos projetos de TI desenvolvidos no período, destacando os resultados esperados, o alinhamento com o Planejamento Estratégico 

e Planejamento de TI, os valores orçados e despendidos e os prazos de conclusão. 

 

Há desenvolvimento próprio e parcerias, não havendo custos financeiros diretos. 
Quadro 8.3.5 – Projetos de TI 

Planejamento de TI Projetos Status 

NI01 - Otimizar a comunicação 

entre reitoria/câmpus/servidores 

Reestruturação do portal Institucional Em andamento, prazo depende do alinhamento com a área 

Portal da TI Concluído 

LimeSurvey, consultas públicas Concluído 

Solução de webconferência conclusão para 2017 

Elaboração de procedimento de criptografia PGP Concluído 

VPN Client-To-Site Concluído 

VoIP e aumento das linhas IP em andamento 

Intranet IFSP - VPN Site-To-Site  em andamento 

Implantação do Mail Gateway  em andamento 

Otimização dos recursos e incentivo ao uso do serviço de videoconferência  Continuada 

Substituição da solução atual de videoconferência Polycom  em andamento 

NI03 - Modernizar os Sistemas 

de Informação existentes 

Substituição do Sistema Acadêmico (implantação do SUAP e 

descontinuação do Nambei, WebDiário, Aurora e Roda). 

Em andamento, substituição gradual por modalidade de 

ensino, sendo a graduação para 2017. 

Atualizações do sistema acadêmico para adequações à Organização 

Didática (WebDiário, Nambei, Roda) 
Constante melhoria 

Implantação do Sistema de Cartório de Registro de Diplomas Concluído 

Escritório de Processos Estruturação concluída em 2016 

NI04 - Implantar sistemas 

informatizados eficientes nas 

unidades de negócios do IFSP 

Sistema de Cartório de Registro de Diplomas (CRD) Concluído 

Implantação dos módulos administrativos do SUAP Sob demanda 

Projeto SICC - Cluster Computação Científica concluído 

Cofre IFSP concluído 

E-mail para Estudantes em andamento 

Projeto de Contratação de Empresa Serviço de PABX Concluído 

Projeto de Contração de Serviço de Telefonia da Reitoria Concluído 

NI05 
Melhorar o gerenciamento das licenças de software 

Inventário de licenças de software. 
Em andamento 

NI06 Otimizar os processos de aquisição de software e hardware Em andamento 



 Implantação de sistema de gerenciamento de projetos para controle de 

contratações de soluções de tecnologia da informação. 

NI07 - Manter o parque 

tecnológico atualizado 

 

Implantação do IPv6 - Etapa I em andamento 

Implantação do IPv6 - Etapa II em andamento 

Instalação de novas gavetas de discos e atualização dos firmwares dos 

servidores de armazenamento 
Concluído 

Extensão das garantias e suporte dos Firewalls Forcepoint StoneSoft Concluído 

Fiscalização de Contrato de Manutenção e Preservação do Data Center do 

IFSP 
Continuado 

NI08 - Racionalizar a utilização 

de recursos de TI  

Institucionalização de metodologias, padrões e tecnologias para o 

desenvolvimento colaborativo entre Reitoria e câmpus. 
Constante 

NI09 – Melhorar a 

infraestrutura de rede para 

suportar adequadamente os 

sistemas e serviços estruturantes 

Descentralização do LDAP para os câmpus  em andamento 

Atualização dos IDPs do serviço CAFe  Concluído 

Catalogação das funções de rede da Reitoria Concluído 

Inclusão de novos atributos no LDAP Concluído 

Implementação da sala segura do Concurso no campus Jundiaí Concluído 

Configuração para monitoramento ViaIpê RNP Concluído 

Ativação do iDRAC nos servidores do CDC conclusão para 2017 

Projeto Firewall IFSP em andamento 

Levantamento e padronização de acesso aos servidores em andamento 

Implementação da Autenticação WiFi  em andamento 

Monitoramento da rede com Zabbix  em andamento 

Delegação de zonas DNS para os câmpus em andamento 

Documentação dos equipamentos dos CDCs no Racktables  em andamento 

Reorganização do cabeamento estruturado de distribuição e core do Data 

Center  
em andamento 

Continuidade da implantação do sistema de autenticação centralizada para 

todo IFSP  
em andamento 

Adequação da Estrutura de TI do IFSP às NC nº 19 e 20 de 15 de julho de 

2014  
conclusão em 2017 

Implantação do NTI para garantir a alta disponibilidade e redundância dos 

serviços de TI  
Concluído 

Elaboração do projeto de redundância, alta disponibilidade e nuvem 

própria. Valor de R$169.499,50. 
conclusão em 2017 

Aquisição e Implantação do Data Center Redundante. Valor: R$ 

3.832.074,00 + 30.000,00 + 52.800,00 = 3.914.874,00 
conclusão em 2017 

Aquisição e Implantação de Segurança SSL  Concluído 

Apoio ao projeto de rede do campus Pirituba  Concluído 

Apoio na elaboração de projeto de cabeamento estruturado do campus 

Bragança Paulista  
Concluído 



Projeto de Fibra Óptica do IFSP. Valor: R$ 55.857,00 + 490.679,33 = 

546.536,33 
conclusão em 2017 

NI10 

Implantação de boas práticas de TI: Aplicação de práticas de governança; 

Reavaliação do PDTI atual e enquadramento do mesmo nos padrões que 

proporcionem aplicar ferramentas que diferenciem a Governança e Gestão 

Constante 

NI11 

Foram realizadas reuniões periódicas para o alinhamento das informações 

referentes à Tecnologia da Informação da reitoria e dos Câmpus. Para 

melhoria dos processos, trabalhamos no exercício de 2016 no suporte as 

reuniões. 

Continuada 

NI12 - Melhorar a 

acessibilidade nos recursos de 

TI 

 

Boas práticas na disposição de conteúdo e imagens, e ferramentas de 

contraste e aumento de fonte nos sítios institucionais. 
Continuada 

Fonte: DIR, DSI, DaDI, DaSI e DaCTI. 



h) Medidas tomadas para mitigar eventual dependência tecnológica de empresas terceirizadas 

que prestam serviços de TI para a unidade. 

 

6.3.1 Principais Sistemas de Informações 

 

 Aurora:  

o Boletim de notas, faltas e situação nas disciplinas on-line para os discentes; 

o  Digitação de notas e faltas on-line pelos docentes;  

o Sistema para eleições on-line cobrindo as atividades de um processo eleitoral 

 Cartório Virtual:  

o Sistema de Cartório Digital para emissão de diplomas, certificados e 

confecção de crachás. 

 E-mail Institucional:  

o Serviço de correio eletrônico do IFSP. 

 GLPI:  

o Ferramenta para a gestão de chamados (helpdesk). 

Figura 46 – GLPI - Chamados por Mês 

 

 LimeSurvey:   

o Criação, administração, distribuição e emissão de relatório de respostas de 

consultas públicas on-line. 

 Nambei:  

o Sistema educacional para gerenciamento dos acadêmicos de cursos e alunos. 

 Nuvem:  

o Armazenamento e sincronização de arquivos. 

 Pergamum:  

o Sistema de biblioteca 

 Portal Concurso Público:  

o Aplicação WEB para administração de concursos públicos, redistribuição e 

remoção. 

 Portal IFSP:  

o Portal Institucional do IFSP 

 SUAP:  



o Sistema Unificado de Administração Pública - Sistema de Gestão Integrado 

para atividades administrativas. 

 WebDiário:  

o Sistema Web de Diário de Classe para controle de aulas, atividades, notas e 

presença. 



6.4 Gestão ambiental e sustentabilidade 

 

Informações sobre os principais aspectos da gestão ambiental e adoção de critérios de garantia da sustentabilidade ambiental na sua atuação, 

especialmente na aquisição de bens e serviços. 
 

Quadro 6.4 – Gestão ambiental e sustentabilidade e sustentabilidade 

Aspectos sobre a gestão ambiental e Licitações Sustentáveis SIM NÃO 

a) visão geral da política de sustentabilidade ambiental adotada pela unidade. 

A participação na Comissão do Plano de Logística Sustentável pelas Pró-reitorias, Diretoria de 

Infraestrutura e Expansão e Servidores dos câmpus do IFSP proporcionou o desenvolvimento de 

inúmeras ações sustentáveis. Política obrigatória: 

 Conscientização do uso de água e energia; 

 Separação do lixo; 

 Diminuição do uso de copos plásticos após entrega de canecas de fibra de coco a todos os 

servidores e alunos do IFSP; 

 Uso consciente de papel e toner: uso de papel reciclado, impressão frente e verso, reciclagem de 

toner, uso da eco fonte, impressão em modo rascunho; 

 Campanhas de coletas nos câmpus: lâmpadas, pilhas, entre outros. 

 Encontros, palestras na semana de tecnologia;. 

 Projetos desenvolvidos pela de Diretoria de Infraestrutura e Expansão relacionados a economia 

de energia e água.  

b) sua unidade participa da Agenda Ambiental da Administração Pública (A3P)?  X  

c) na unidade ocorre separação dos resíduos recicláveis descartados, bem como 

sua destinação a associações e cooperativas de catadores, conforme dispõe o 

Decreto nº 5.940/2006? 

A maioria dos câmpus sim. 

 

d) as contratações realizadas pela unidade jurisdicionada observam os parâmetros 

estabelecidos no Decreto nº 7.746/2012?  
X 

 

e) a unidade possui plano de gestão de logística sustentável (PLS) de que trata o 

art. 16 do Decreto 7.746/2012?  
X 

 

I. Sobre a constituição da comissão gestora do PLS de que trata o art. 6º 

da IN SLTI/MPOG 10, de 12 de novembro de 2012;  
X 

 

II. Sobre a formalização e abrangência do PLS na forma do art. 9° da IN 

SLTI/MPOG 10/2012;  
X 

 

III. Indicação de onde se encontra publicado o PLS e disponível no site 

da unidade (art. 12 da IN SLTI/MPOG 10/2012);  
http://www.ifsp.edu.br/index.php?option=com_content&view=article&id=3695  

 

IV. Informações sobre a publicação dos resultados alcançados a partir da 

implementação das ações definidas no PLS no sítio da unidade na 

Internet, apresentando as metas alcançadas e os resultados medidos pelos 

indicadores (art. 13 da IN SLTI/MPOG 10/2012).  

https://pes.planejamento.gov.br/sispes/private/pages/main.jsf 

 

http://www.ifsp.edu.br/index.php?option=com_content&view=article&id=3695


f) Análise crítica da atuação da unidade quanto ao tema. 

Alguns avanços na política ainda são necessários, porém, todos os trabalhos relacionados ao tema estão 

em construção através das comissões de Plano de Logística Sustentável e Resíduos Sólidos e através de 

vários projetos desenvolvidos pelas Pró-Reitorias, Diretoria de Infraestrutura e câmpus do IFSP.  

Fonte: Diretoria de Infraestrutura e Expansão – DIE. 

 

6.4.1  Adoção de critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens e na contratação de serviços ou obras 

 

Em 2016 servidores da DIE foram capacitados visando à adoção de critérios voltados para a eficiência no gasto energético. Desta forma, com 

intuito de facilitar a aquisição de bens específicos aos câmpus, o IFSP figurou como participante em licitação de registro de preços do Instituto Federal 

do Sul de Minas, na contratação de empresa para instalação de placas fotovoltaicas. Esta participação permitiu a utilização de recursos no final do 

exercício, contratando tais serviços ao Câmpus São Paulo. 

Nesta mesma esteira, visando à eficiência no gasto energético, a DIE, junto aos câmpus, continua incentivando a utilização de lâmpadas LED, 

tanto na aquisição, substituição ou até mesmo na inclusão em novos projetos de obras ou serviços de engenharia. Além disso, promove-se a instalação 

de caixas d’água para reuso de águas pluviais e a aquisição de lixeiras para a coleta seletiva. 

 



7 RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE 

 

No IFSP existem canais de comunicação com o cidadão, tais como a Ouvidoria (OUV), 

que recebe solicitações, reclamações, denúncias e sugestões. Há também o Serviço de Informação 

ao Cidadão (SIC) que proporciona transparência das informações e procedimentos públicos 

institucionais. 

 

7.1 Canais de acesso do cidadão 

 
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo possui a Ouvidoria-

Geral, um canal oficial para o recebimento de solicitações, reclamações, sugestões, elogios e 

denúncias da comunidade interna e da comunidade externa ao IFSP.  

Com o desenvolvimento dos trabalhos foi possível alcançar o reconhecimento de nossos 

esforços conforme descrito no ofício nº 16596/2016/OGU/CGU, da Controladoria Geral da União: 

http://www.ifsp.edu.br/index.php/outras-noticias/52-reitoria/4357-ouvidoria-do-ifsp-e-

elogiada-pela-ouvidoria-geral-da-uniao.html  

Para atender às demandas do cidadão, o IFSP dispõe da Sala da Cidadania, que foi criada 

no Dia Internacional dos Direitos Humanos, em 10/12/2014. 

A Sala da Cidadania tem a missão de promover a participação democrática e a efetividade 

dos direitos humanos, por meio da mediação de conflitos e do reconhecimento do outro como 

sujeito de direitos e, também, colaborar na melhoria da gestão pública do Instituto.  

A Sala da Cidadania agrega: 

Ouvidoria – OUV;  

http://www.ifsp.edu.br/ouvidoria/ 

E-mail: ouvidoria@ifsp.edu.br 

Serviço de informação ao Cidadão – SIC; 

http://www.ifsp.edu.br/acessoainformacao/ 

E-mail: sic@ifsp.edu.br 

Comissão Própria de Avaliação – CPA; 

http://www.ifsp.edu.br/cpa/ 

E-mail: cpa@ifsp.edu.br 

Política de Participação Social do IFSP – PPSI; 

http://www.ifsp.edu.br/participa 

Sistema de Autoavaliação da Gestão Pública – GESPUBLICA. 

http://www.ifsp.edu.br/gespublica 

Endereço da sala da cidadania: http://www.ifsp.edu.br/cidadania/ 

7.1.1 Comissão de Dados Abertos (CDA/IFSP) 

 

Em atenção ao disposto na Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, Lei de Acesso à 

Informação, e em consonância com Decreto nº 8.777, de 11 de maio de 2016, que instituiu a 

Política de Dados Abertos do Poder Executivo Federal, entre outros textos normativos que abordam 

o tema da transparência pública, foi designada a Comissão de Dados Abertos do Instituto Federal de 

São Paulo (CDA/IFSP). 

O objetivo desse mecanismo é expandir a disseminação de informações para a sociedade e 

melhorar a qualidade dos dados disponibilizados, permitindo maior amparo à tomada de decisão 

pelos gestores públicos e garantindo melhores ferramentas ao controle social. 

Endereço do sítio web: http://dados.ifsp.edu.br 

E-mail: dados@ifsp.edu.br 

 

http://www.ifsp.edu.br/index.php/outras-noticias/52-reitoria/4357-ouvidoria-do-ifsp-e-elogiada-pela-ouvidoria-geral-da-uniao.html
http://www.ifsp.edu.br/index.php/outras-noticias/52-reitoria/4357-ouvidoria-do-ifsp-e-elogiada-pela-ouvidoria-geral-da-uniao.html
http://www.ifsp.edu.br/ouvidoria/


Quadro 7.1.1 – Quantitativo de manifestações Recebidas e Atendidas pela Ouvidoria do IFSP 

Ano / Canal Ouvidoria – e-Ouv Serviço de Informação ao Cidadão – e-SIC Correio eletrônico – e-mail 

II semestre 2013 126 - (*) -(*) 

2014 1953 152 -(*) 

2015 441 138 78 

2016 605 259 61 

Fonte: Ouvidoria. 

(*) Nos exercícios de 2013 e 2014, os dados eram computados juntos; a partir do ano de 2015, iniciou-se a separação 

das manifestações por canais (meios). 

 

7.2 Carta de Serviços ao Cidadão 

 

A Carta de Serviços ao Cidadão tem por objetivo informar o cidadão sobre os serviços 

prestados pelo IFSP, as formas de acesso a esses serviços e os respectivos compromissos e padrões 

de qualidade de atendimento ao público. (Art. 11, § 1º). 

A Carta de Serviços ao Cidadão, instituída pelo Decreto nº 6.921/2009, está 

disponibilizada no sítio web do IFSP: 

Endereço do sítio web:  

 http://www.ifsp.edu.br/acessoainformacao/cartaServicosCidadao.php 

 

7.3 Aferição do grau de satisfação dos cidadãos-usuários 

 

A Autoavaliação Institucional é uma das etapas do Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior (Sinaes) do MEC, também composto pelo Exame Nacional de Desempenho dos 

Estudantes (Enade) e pela Avaliação Externa. 

As Instituições de Educação Superior (IES), na busca em atender às demandas crescentes 

do conhecimento, exigidos pelo contexto atual da sociedade, têm sido conduzidas a 

redimensionarem seu papel social e a implementar programas de avaliação institucional. Desse 

modo, avaliar passou a ser fundamental para a gestão do IFSP e, atualmente, é um dos pilares no 

desenvolvimento do ensino superior democrático, diante dos desafios da modernidade.  

A avaliação institucional é um processo que deve ser articulado com todos os demais 

processos de gestão estratégica e de construção do Plano de Desenvolvimento Institucional do 

IFSP, de modo a fornecer subsídios para a tomada de decisões e a correção de desvios e eventuais 

problemas na instituição. Sob essa perspectiva, a avaliação institucional significa um processo 

permanente de elaboração, de conhecimento e de intervenção prática, que permite direcionar as 

demais atividades da instituição. 

Endereço do sítio web: http://www.ifsp.edu.br/cpa/autoavaliacao.php 
 

7.4 Mecanismos de transferência das informações relevantes sobre a atuação da unidade 

  

Para permitir o acesso às informações e atender à Lei de Acesso à Informação (Lei nº 

12.527/2011) disponibilizamos o sítio web “Acesso à Informação”, que contém as informações 

referentes à transparência da gestão pública. 

 Endereço do sítio web: http://www.ifsp.edu.br/acessoainformacao/  

 

7.5 Medidas para garantir a acessibilidade aos produtos, serviços e instalações 

 

O IFSP cumpre as normas relativas à acessibilidade, em especial a Lei nº 10.098/2000, o 

Decreto nº 5.296/2004 e as normas técnicas da ABNT aplicáveis. Como estamos em processo de 



expansão, estamos sempre em busca da melhoria contínua e do atendimento aos padrões técnicos 

em vigor. 

 



8 DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS 

 

8.1 Desempenho financeiro no exercício 

 

Neste exercício (2016) houve limitações nos repasses financeiros pelo nosso Órgão 

Superior (MEC), além do fato de o recebimento desses repasses concentrarem-se uma vez a cada 

mês, na primeira semana do mês subsequente às liquidações das Notas de Empenho, na maior parte 

do exercício. Houve também limitações nos montantes que recebemos, onde variaram de 50 a 70% 

da posição de nossas contas a pagar.  

Nesse sentido este Órgão estabeleceu alguns critérios para a realização desses pagamentos, 

a saber: 

1) Bolsas e auxílios estudantis, para garantir a permanência e o bom desempenho dos 

alunos; 

2) Serviços terceirizados ativos, para evitar que se afete a remuneração desses 

funcionários; 

3) Concessionárias, para evitar a interrupção de serviços essenciais de fornecimento de 

energia, água e telefonia; 

4) Recolhimentos dos tributos federais, previdenciários e municipais; 

5) Demais pagamentos. 

Apesar de todas as limitações, no final do exercício de 2016 a posição das contas a pagar 

ficou da seguinte forma: 

 Do total das despesas empenhadas do exercício (2016), foram pagas 95,10%, 

conforme os totais das despesas empenhas e pagas apresentadas no quadro 4.3.7.1. 

 

8.2 Tratamento contábil da depreciação, da amortização e da exaustão de itens do 

patrimônio e avaliação e mensuração de ativos e passivos 

 

Os controles de bens patrimoniais do IFSP são plenamente registrados em sistema 

apropriado “Suap”, contemplando seus valores e data de aquisição. 

O IFSP está aplicando os dispositivos contidos na NBC T 16.9, utilizando como critério 

para mensuração, reconhecimento e vida útil econômica do ativo a Macrofunção STN 020330, e 

como metodologia, o método das quotas constantes (método linear).  

O Controle da Depreciação e Amortização, bem como o controle dos resultados 

decorrentes dos processos de Avaliação e Reavaliação, estes últimos procedidos por suas 

respectivas Comissões (que são compostas por membros nomeados em Portaria de Designação), são 

processados por planilha eletrônica que contempla as demonstrações analítica (individualizada por 

bem) e sintética (consolidada por conta contábil) das: 

 Aquisições, transferências, baixas, incrementos ou decréscimos de valores 

decorrentes das reavaliações;  

 Cálculos de cotas mensais e acumuladas das taxas de depreciação e amortização 

aplicáveis ao bem. 

Visando à segurança da informação contida nas planilhas de controle de bens, todas as 

células, quando objeto de algum tipo de validação, cálculo ou controle de dados, são travadas para 

edição através de senhas. Além disto, nenhuma das fórmulas ficam visíveis ao usuário, tornando-o 

responsável operacional apenas pelas incorporações, transferências ou exclusões de bens na base de 

dados da planilha (promovendo maior segurança à manipulação dos dados); 

Mensalmente é realizado, pela Coordenadoria de Contabilidade da Reitoria, o 

acompanhamento e revisão das apurações e lançamentos efetivados pelos contabilistas dos câmpus, 

a fim de ratificar a apuração e autorizá-la para registro no Siafi. 

 



8.3 Sistemática de apuração de custos no âmbito da unidade 

 

Não houve registros aplicáveis ao tema. 

 

8.4 Demonstrações contábeis exigidas pela Lei 4.320/64 e notas explicativas 

 

Devido ao formato “lay-out” dos arquivos oficiais gerados para fins de anexação ao 

Quadro, as Demonstrações Contábeis constarão como na ordem abaixo e com as devidas Notas 

Explicativas dos itens I, II, III e IV. Todas as figuras (PDF) abaixo têm como fonte o Tesouro 

Nacional.  
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Figura 48 – Balanço Patrimonial (Pág 2/2) 

 

 



8.4.1.1 Notas Explicativas:  Análise do Balanço Patrimonial 

a) Explicar classificação indevida Circulante X Não Circulante; 

 

Neste exercício não houve classificação indevida dos Ativos Circulantes e Não Circulantes 

no IFSP. 

 

b) Explicar VPDs pagas antecipadamente; 

 

O Total de VPDs pagas antecipadamente perfazem o valor de R$ 53.310,60, na sua 

composição temos o seguinte: 

 

 Prêmios de seguros a Apropriar no valor de R$ 24.309,71, referem-se a contratos de 

seguros em geral, adquiridos da empresa Mapfre Seguros Gerais S.A, CNPJ 

61.074.175/0001-38, pelo 

IFSP mais especificamente pelo Câmpus São Carlos – UG 158330.  

 Assinaturas e Anuidades a Apropriar no valor de R$ 25.633,63, referem-se a 

contratação de assinaturas dos seguintes periódicos: 

 

o Boletim “RH” em Revista 

Empresa: Governet Editora Ltda/ME – CNPJ: 07.316.919/0001-38 

Valor da aquisição: R$ 7.867,89.  

 

o Assinatura do Boletim de Licitações e Contratos 

Empresa: Editora NDJ Ltda. – CNPJ: 54.012.785/0001-32 

Valor da aquisição: R$ 16.408,37 

 

 

c) Explicar ajustes para Perdas e redução ao Valor Recuperável; 

 

Neste exercício o IFSP não realizou ajustes para Perdas e Redução ao Valor Recuperável, 

haverá um planejamento para realização desses trabalhos no Exercício de 2017. 

 

d) Explicar realização da Depreciação e da Amortização; 

 

O método de cálculo de depreciação utilizado no Órgão 26439 – IFSP é o das quotas 

constantes, sendo que a vida útil e valor residual utilizados para cada conta contábil estão de acordo 

com as orientações constantes na Macrofunção 020330 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E 

EXAUSTÃO NA ADM. DIR. UNIÃO, AUT. E FUND. 

O método de cálculo de amortização utilizado no Órgão 26439 – IFSP é o das quotas 

constantes, sendo compatível com a vida útil econômica dos ativos, definidos pelo Gestor 

Administrativo. 

  

e) Explicar ajuste de avaliação Patrimonial; 

 

Neste exercício o IFSP não realizou ajuste de avaliação e reavaliação Patrimonial dos Bens 

Móveis, haverá um planejamento para realização destes trabalhos no Exercício de 2017. 

Mas ouve a reavaliação dos Bens Imóveis no IFSP neste exercício, inscrito na conta 

89.991.2402 – Controle Registro SPIUNET Ratificado, que representou um montante de R$ 

78.763.422,63. 

 

f) Explicar Ajustes de Exercícios Anteriores; 



 

Neste exercício o saldo de Ajustes de Exercícios Anteriores perfaz um valor de R$ 

17.637,23. 

Este total inscrito refere-se aos lançamentos realizados pelo IFSP, mais especificamente no 

Câmpus Presidente Epitácio – UG 158584. De repactuações de alguns Contratos Continuados do 

exercício de 2015, mas lançados no exercício de 2016. O IFSP irá providenciar a regularização 

destes lançamentos no exercício de 2017. 

 

g) Explicação dos itens com variações relevantes apresentadas pela planilha de revisão analítica. 

 

Nas contas do ATIVO: 

i. Demais Créditos a Valores a Curto Prazo, houve um acréscimo em relação ao 

exercício anterior de AH = 23,00 %, resultante do aumento de Adiantamentos 

Concedidos de 13º Salário e Férias, reflexo do vencimento do período aquisitivo 

de um número maior de Servidores que ingressaram no IFSP nos últimos 2 anos. 

ii. Nos Estoques de Materiais de Consumo houve um acréscimo em relação ao 

exercício anterior de AH = 39,53 %, resultante de uma política de estruturação 

dos Almoxarifados onde os Gestores estão procurando manter seus estoques 

abastecidos dos itens essenciais para que não haja interrupção na boa qualidade 

de ensino em suas Unidades Educacionais. 

iii. No Ativo Imobilizado, mais especificamente nos Bens Intangíveis, houve um 

acréscimo substancial em relação ao exercício anterior de AH = 268,25 %, esta 

variação refere-se as novas aquisições de software, as principais são as seguintes: 

 Software: Ferramenta de Gestão Acadêmica – Programa 2ª Chance. 

Empresa: Teixeira & Araújo Eventos e Cursos Ltda – CNPJ: 

08.018.817/0001-07 

Valor da aquisição: R$ 2.567.980,00. 

 Software: Firewall Mcaffe 

Empresa: ACTV Comércio e Serviço Ltda. – CNPJ: 03.813.520/0001-65 

Valor da aquisição: R$ 870.000,00 

Nas contas do PASSIVO: 

Houve uma redução significativa, em virtude dos saldos das Contas a Pagar terem sidos 

efetivados quase que na totalidade das necessidades de realização, pois recebemos do Órgão 

Superior (MEC) grande parte dos Recursos Financeiros para honrar esses compromissos. 

 

8.4.1.2 Notas Explicativas:  Fornecedores e Contas a Pagar 

 

Em 31/12/2016, o Órgão 26439 – IFSP apresentou um saldo em aberto de R$ 2.360.097,35 

referente a Obrigações a Curto Prazo, sendo R$ 2.273.944,55 referente a Contas a Pagar Credores 

Nacionais. Esse valor representa quase que a totalidade destas obrigações (96,35 %). Observando o 

resultado da análise horizontal, vemos uma redução significativa (de 84,24 %) nas Obrigações a 

Curto Prazo, em relação ao exercício anterior. Reflexo do repasse dos recursos financeiros 

recebidos do nosso Órgão Superior (MEC) que neste encerramento do exercício foi suficiente para 

honrar quase que a totalidade dos nossos compromissos.  

Apresentamos a seguir, uma tabela, segregando essas obrigações, entre fornecedores 

nacionais e estrangeiros e entre circulante e não circulante. 

 
Quadro 8.4.1.2.1 – Fornecedores e Contas a Pagar – Composição.                                                                                                                                                  

 31/12/2016 
AV 

(%) 
31/12/2015 AV (%) AH (%) 

Circulante 2.360.097,35 100,00 14.973.361,88 100,00 - 84,24 

Contas a Pagar Credores Nacionais 2.273.944,55 96,35 12.633.025,41 84,37 - 82,00 



Obrigações Fiscais a Curto Prazo 337,37 0,01 445,92 0,00 - 24,34 

Demais Obrigações a Curto Prazo 85.815,43 3,54 2.339.890,55 15,63 - 96,33 

Não Circulante      

Nacionais (Forn Nac+Contas a Pagar Nac)      

Estrangeiros      

Total 2.360.097,35 100,00 14.973.361,88 100,00 - 84,24 

Fonte: SIAFI, 2015 e 2016. Valores apresentados em R$ (reais) 

 

Na tabela a seguir apresentamos as Unidades Gestoras do IFSP com valores mais 

expressivos de Contas a Pagar Credores Nacionais na data base de 31/12/2016.  

 
Quadro 8.4.1.2.2 – Fornecedores e Contas a Pagar - Por Unidade Gestora Contratante. 

 31/12/2016 AV (%) 

Unidade Gestora 1: 158154 – IFSP / Reitoria 1.508.594,43 66,34 

Unidade Gestora 2: 158346 – IFSP / Câmpus São João da Boa Vista 194.097,88 8,54 

Unidade Gestora 3: 158526 – IFSP / Câmpus Itapetininga 125.521,02 5,52 

Unidade Gestora 4: 158714 – IFSP / Câmpus Campinas 70.961,25 3,12 

Unidade Gestora 5: 158332 – IFSP / Câmpus Cubatão 49.999,16 2,20 

Unidade Gestora 6: 158749 – IFSP / Câmpus Sorocaba 49.421,80 2,17 

Demais Unidades Gestoras do IFSP 275.349,01 12,11 

Total 2.273.944,55 100,00 
Fonte: SIAFI, 2016. Valores apresentados em R$ (reais) 

 

A Unidade Gestora 158154 – IFSP / Reitoria é responsável por 66,34 % do total a ser 

pago. O montante de R$ 1.508.594,43 em aberto em 31/12/2016 está evidenciado na conta 

21.311.04.00 - Contas a Pagar Credores Nacionais, esse porcentual elevado deve-se ao fato de haver 

várias novas Unidades Gestoras e de alguns Câmpus Avançados terem a sua execução 

orçamentária, financeira e patrimonial realizada na UG da Reitoria. 

Essas novas Unidades Gestoras são as seguintes: 

 UG 158748 – Câmpus Itaquaquecetuba; 

 UG 158749 – Câmpus Sorocaba; 

 UG 158750 – Câmpus São Paulo – Pirituba. 

E os Câmpus Avançados são os seguintes: 

 Câmpus Avançado Ilha Solteira; 

 Câmpus Avançado Jundiaí; 

 Câmpus Avançado Rio Claro; 

 Câmpus Avançado São Miguel Paulista; 

 Câmpus Avançado Tupã 

Na tabela apresentada a seguir, relacionamos os 4 (quatro) fornecedores com valores mais 

significativos em aberto, na data base de 31/12/2016, relativos ao Órgão 26439 - IFSP. Entre esses 

fornecedores, demonstramos na tabela abaixo o montante registrado na Unidade Gestora 158154 – 

Reitoria do IFSP. 

 
Quadro 8.4.1.2.3 – Fornecedores e Contas a Pagar – Por Fornecedor.  

 31/12/2016 AV (%) 

Fornecedor A: 03.816.520/0001-65 – ACTV Com. Serv. Ltda. 538.897,40 35,72 

Fornecedor B: 05.473.167/0001-93 – Construtora Carvalho Costa e Silva 375.154,76 24,87 

Fornecedor C: 43.507.235/0001-87 – Construtora Alcântara Cavalcanti 243.340,29 16,13 

Fornecedor D: 03.741.454/0001-01 – Ramos Sales Construtora 227.463,75 15,08 

Fornecedor E: Demais Fornecedores 123.738,23 8,20 

TOTAL 1.508.594,43 100,00 

Fonte: SIAFI, 2016. Valores apresentados em R$ (reais) 



Os fornecedores A, B, C, D representam 91,80 % do total a ser pago. A seguir é 

apresentado o resumo das principais transações: 

(a) Fornecedor A: 03.816.520/0001-65 – ACTV Comércio e Serviços Ltda. refere-se 

a crédito que está apresentado na conta 213110400 – Credores Nacionais Curto 

Prazo a ser pago pelo Órgão 26439 – Instituto Federal de São Paulo, mais 

especificamente na Unidade Gestora 158154 – Reitoria do IFSP no valor de R$ 

538.897,40 para este fornecedor homologado pelo processo licitatório para a 

aquisição de software, licença firewall MCAFEE. 

(b) Fornecedor B: 05.473.167/0001-93 – Construtora Carvalho Costa e Silva refere-se 

a crédito que está apresentado na conta 213110400 – Credores Nacionais Curto 

Prazo a ser pago pelo órgão 26439 – Instituto Federal de São Paulo, mais 

especificamente na Unidade Gestora 158154 – Reitoria do IFSP no valor de R$ 

375.154,76 para este fornecedor homologado pelo processo licitatório para a 

execução da obra do Câmpus agrícola do IFSP instalado no município de 

BARRETOS/SP. 

(c) Fornecedor C: 04.579.128/0001-02 – Construtora Alcântara Cavalcanti refere-se a 

crédito que está apresentado na conta 213110400 – Credores Nacionais Curto 

Prazo a ser pago pelo órgão 26439 – Instituto Federal de São Paulo, mais 

especificamente na Unidade Gestora 158154 – Reitoria do IFSP no valor de R$ 

243.340,29 para este fornecedor homologado pelo processo licitatório para a 

execução da obra do restaurante universitário no Câmpus do IFSP instalado no 

município de ARARAQUARA/SP. 

(d) Fornecedor D: 03.741.454/0001-01 – Ramos Sales Construtora refere-se a crédito 

que está apresentado na conta 213110400 – Credores Nacionais Curto Prazo a ser 

pago pelo órgão 26439 – Instituto Federal de São Paulo, mais especificamente na 

Unidade Gestora 158154 – Reitoria do IFSP no valor de R$ 227.463,75 para este 

fornecedor homologado pelo processo licitatório para a execução da obra do 

restaurante universitário no Câmpus do IFSP instalado no município de 

BIRIGUI/SP. 

 

8.4.1.3 Notas Explicativas:  Obrigações Contratuais 

 

Em 31/12/2016, o Órgão 26439 - IFSP possuía um saldo de R$ 105.776.640,50 
relacionados a obrigações contratuais, referente a parcelas de contratos em execução no exercício de 

2016 e a serem executadas no(s) próximo(s) exercício(s). Na tabela a seguir, estão segregadas essas 

obrigações, de acordo com a natureza dos respectivos contratos. 

 
Quadro 8.4.1.3.1 – Obrigações Contratuais – Composição. 

 31/12/2016 AV (%) 31/12/2015 AV (%) AH (%) 

Aluguéis      

Fornecimento de Bens 4.451.738,96 4,21 1.171.062,70 1,09 280,15 

Empréstimos e Financiamentos      

Seguros      

Serviços 101.324.901,54 95,79 106.044.970,46 98,91 - 4,45 

Demais      

Total 105.776.640,50 100,00 107.261.033.16 100,00 - 1,34 

Fonte: SIAFI, 2015 e 2016.Valores apresentados em R$ (reais) 

 

Não houve uma variação significativa nos registros de obrigações contratuais, ou seja, 

houve fornecedores que tiveram os contratos encerrados durante o exercício de 2016, mas também 

houve novas contratações que perfizeram quase o mesmo montante dos contratos encerrados. 



 A maioria das obrigações contratuais está relacionada a Contratos de Serviços que 

representam 95,79% do total das obrigações assumidas pelo Órgão 26439 - IFSP em 31/12/2016. 

Em seguida, apresenta-se a tabela contendo a relação das Unidades Gestoras, pertencentes 

ao Órgão 26439 – IFSP, contratantes de serviços com os valores mais expressivos na data base de 

31/12/2016. 

 
Quadro 8.4.1.3.2 – Obrigações Contratuais – Por Órgão Contratante. 

 31/12/2016 AV (%) 

Unidade Gestora 1: 158154 – IFSP / Reitoria 74.144.850,17 70,10 

Unidade Gestora 2: 158270 – IFSP / Câmpus São Paulo 5.433.862,04 5,14 

Unidade Gestora 3: 158344 – IFSP / Câmpus Bragança Paulista 2.798.193,73 2,64 

Unidade Gestora 4: 158583 -  IFSP / Câmpus Barretos 1.621.337,28 1,53 

Unidade Gestora 5: 158332 -  IFSP / Câmpus Cubatão 1.519.823,33 1,44 

Demais Unidades Gestoras vinculadas ao IFSP 20.258.573,95 19,15 

Total 105.776.640,50 100,00 

Fonte: SIAFI 2016. Valores apresentados em R$ (reais) 

 

As 5 (cinco) Unidades Gestoras relacionadas no quadro acima são responsáveis por 80,85 

% do total contratado pelo Órgão 26439 - IFSP, a representatividade de cada UG está relacionada à 

existência de empresas contratadas, que tem grande relevância na composição deste total. As 

empresas contratadas destas UGs são as seguintes: 

 Câmpus São Paulo: Básica Fornecimento de Refeições Ltda., no valor de R$ 

2.848.090,00; 

 Câmpus Bragança Paulista: Construtora Ubiratan Ltda., no valor de R$ 2.516,724,71; 

 Câmpus Barretos: Diamantina Bistro e Cozinha Ind. EPP, no valor de R$ 468.400,02 

e também Totem-Sistemas de Segurança Ltda., no valor de R$ 313.023,75; 

 Câmpus Cubatão: Construtora Ubiratan Ltda., no valor de R$ 887.923,90. 

Na tabela apresentada a seguir, estão relacionados os 04 (quatro) contratados com os 

valores mais significativos e o saldo a executar na Unidade Gestora 158154 – IFSP / Reitoria, na 

data base de 31/12/2016. 

 
Quadro 8.4.1.3.3 – Obrigações Contratuais – Por Contratado.  

 31/12/2016 AV (%) 

Contratado A: Construtora Ubiratan – 43.507.235/0001-87 21.274.585,53 28,69 

Contratado B: CBN Construtora – 04.578.830/0001-03 15.435.384,02 20,82 

Contratado C: Imperial Construtora Incorporadora – 13.933.067/0001-20 5.690.486,21 7,67 

Contratado D: Teixeira & Araújo Eventos e Cursos Ltda. – 08.018.817/0001-07 5.050.020,00 6,81 

Contratado E: Central de Planejamento de Obras Ltda. – 49.747.215/0001-59 3.014.756,97 4,07 

Demais Contratados 23.679.617,44 31,94 

Total 74.144.850,17 100,00 

Fonte: SIAFI, 2016. Valores apresentados em R$ (reais) 

 

Os contratados A, B, C, D e E, representam 68,06 % do total dos contratados na UG 

158154 - Reitoria, conforme descrição abaixo: 

Complementação: 

a) Contratado B: 43.507.235/0001-87 – Construtora Ubiratan refere-se aos 

contratos que estão vinculados ao órgão 26439 – Instituto Federal de São Paulo, mais 

especificamente na Unidade Gestora 158154 – Reitoria do IFSP como fornecedor 

homologado pelo processo licitatório para a execução das seguintes obras: 

 Construção do Câmpus do IFSP instalado no município de PIRITUBA/SP.; 

 Construção do Câmpus do IFSP instalado no município de CAMPINAS/SP; 



 Construção do Câmpus do IFSP instalado no município de 

ITAQUAQUECETUBA/SP; 

 Construção do Restaurante Universitário do Câmpus Hortolândia; 

 Construção do Restaurante Universitário do Câmpus Suzano. 

b)  Contratado A: 04.578.830/0001-03 – CBN Construtora refere-se aos contratos 

que estão vinculados ao órgão 26439 – Instituto Federal de São Paulo, mais 

especificamente na Unidade Gestora 158154 – Reitoria do IFSP como fornecedor 

homologado pelo processo licitatório para a execução das obras de construção de novas 

escolas nos municípios de BAURU e ITAPEVA em SÃO PAULO.  

c)  Contratado C: 13.933.067/0001-20 – Imperial Construtora refere-se ao 

contrato que está vinculado ao órgão 26439 – Instituto Federal de São Paulo, mais 

especificamente na Unidade Gestora 158154 – Reitoria do IFSP como fornecedor 

homologado pelo processo licitatório para a execução da obra de ampliação do Câmpus no 

município de São João da Boa Vista. 

d)  Contratado D: 08.018.817/0001-07 – Teixeira & Araújo Eventos e Cursos 

Ltda. refere-se ao contrato que está vinculado ao órgão 26439 – Instituto Federal de São 

Paulo, mais especificamente na Unidade Gestora 158154 – Reitoria do IFSP como 

fornecedor homologado pelo processo licitatório para a fornecimento da Plataforma 

Digital, ou o Programa Segunda Chance.  

e)  Contratado E: 49.747.215/0001-59 – Central de Planejamento de Obras Ltda. 

refere-se ao contrato que está vinculado ao órgão 26439 – Instituto Federal de São Paulo, 

mais especificamente na Unidade Gestora 158154 – Reitoria do IFSP como fornecedor 

homologado pelo processo licitatório para a execução da obra do Ginásio Poliesportivo do 

Câmpus São Paulo.  

 

8.4.1.4 Notas Explicativas:  Provisão Exercício 

 

Em 31/12/2016, o Instituto Federal de São Paulo - Órgão 26439, não apresentou saldo 

relacionados a provisões, referente a Obrigações de Curto e Longo Prazo.  
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Figura 49 – Balanço Financeiro 



8.4.2.1 Notas Explicativas:  Análise do Balanço Financeiro 

a) Cálculo da composição dos itens – Análise Vertical: 

i. Recebimentos Extraordinários / Total dos Ingressos; 

Este indicador representou um resultado de apenas 4,01 % em relação ao 

Total dos Ingressos, fruto de uma gestão de recebimento dos materiais e/ou serviços, 

das Notas de Empenhos inscritos em Restos a Pagar, mais eficiente. Ou seja, o IFSP 

teve uma redução substancial da inscrição de Restos a Pagar em relação ao exercício 

anterior, que apresentou um índice de 9,28 %. 

ii. Despesas Extraordinárias / Total dos Ingressos; 

Este indicador representou um resultado de 7,33 % em relação ao Total dos 

Dispêndios, a porcentagem dos pagamentos dos materiais e/ou serviços das Notas de 

Empenhos inscritos em Restos a Pagar manteve-se próximo, com ligeira redução, o 

exercício anterior apresentou um índice de 10,47 %, mas constatamos que em 

virtude da melhor política de recebimento dos materiais e/ou serviços das Notas de 

Empenhos de RP a tendência é que para os próximos exercícios este índice venha a 

ter mais reduções. 

iii. Receitas Orçamentárias / Total dos Ingressos; 

Este indicador representou um resultado de somente 0,25 % em relação ao 

Total dos Ingressos, o IFSP apresentou nestes últimos anos um grande crescimento 

em relação à quantidade de Câmpus a administrar, ou seja ainda com o processo de 

consolidação de todos esses novos Câmpus, não houve como definir uma política 

para planejar novos ingressos financeiros. 

iv. Despesas Orçamentárias / Total dos Dispêndios. 

O total das Despesas Orçamentárias realizadas neste exercício de 2016 no 

IFSP foram de R$ 725.521.603,741. Este indicador representou um resultado de 

81,10 % em relação ao Total dos Dispêndios. 

O item mais significativo desta representatividade são as Despesas com 

Pessoal mais os Encargos Sociais, neste exercício foram Empenhadas neste IFSP um 

montante de R$ 546.501.070,61 que representam 75,33 % do total das “DESPESAS 

ORÇAMENTÀRIAS”. 

b) Cálculo da composição dos itens – Análise Horizontal: 

i. Explicação dos itens com variações relevantes nos ingressos; 

Apesar de ter ocorrido um porcentual elevado de variação na análise 

horizontal em alguns itens da Receita Orçamentária, como demonstrado abaixo. 

 Receitas Orçamentárias Ordinárias apresentou uma variação AH = 

78,07 %; 

 Receitas Orçamentárias Vinculadas com a Educação apresentou 

uma variação AH = 31595,76 % 

 Transferências Financeiras Recebidas, apresentou uma variação 

AH = 19,68 %  

Ao realizarmos a análise vertical da representatividade da Receita 

Orçamentária em relação ao Total dos INGRESSOS no IFSP com AV = 0,25 % 

neste exercício e com AV = 0,26 % no exercício anterior, pelo critério de análise das 

variações mais significativas, não foi apresentado um detalhamento mais específicos 

destes itens. 

ii. Explicação dos itens com variações relevantes nos dispêndios; 

Despesas Orçamentárias Ordinárias, apresentou uma variação AH = 21,33 %. 

A variação mais significativa ocorrida neste grupo, neste exercício no IFSP é 

em relação às Despesas Orçamentárias Ordinárias apresentaram a situação seguinte: 

 Despesas Orçamentárias Ordinárias do Exercício de 2015, R$ 

114.346.238,23; 



 Despesas Orçamentárias Ordinárias do Exercício de 2016, R$ 

242.316.851,57; 

 A análise horizontal indicou um AH = 111,92 %  

Neste exercício foram executados (emitidas Notas de Empenhos) na Fonte de Recursos 

Ordinários (0100) e na Natureza de Despesa de Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil, um 

montante de R$ 102.301.509,07. Este valor contribuiu de forma significativa para a composição das 

variações apresentadas neste item. 

Despesas Extra orçamentárias, apresentou uma variação AH = - 24,95 % 

Esta variação negativa pode ser explicada pela justificativa apresentada no item a.ii acima. 
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8.4.3.1 Notas Explicativas:  Análise do Balanço Orçamentário 

a) Execução Orçamentária da RECEITA e composição (Correntes/Capital) 

 

As Receitas Correntes Realizadas representaram um resultado de 89,29 % em relação à 

Previsão da Receita, isto significa que houve uma pequena quebra de 10,71 % no planejamento 

realizado pelo IFSP, que está relacionada com a queda na arrecadação em Concurso Público – 

COD. 28883-7. 

 Arrecadação com o Vestibular em 2015 foi de R$ 1.098.345,00; 

 Arrecadação com o Vestibular em 2016 foi de R$ 1.018.540,0; 

 Esta variação representou uma queda na arrecadação deste item de 7,84 %. 

Neste exercício não houve Receitas de Capital no IFSP. 

 

b) Execução Orçamentária da DESPESA e composição (Correntes/Capital) 

 

As Despesas Correntes Empenhadas representaram um resultado de 98,90 % em relação à 

Dotação Atualizada, isto significa que houve um planejamento adequado do IFSP, sendo que no 

quadro abaixo demonstramos no Grupo da Natureza de Despesa a seguinte representatividade: 

 DESPESAS CORRENTES COM PESSOAL: R$ 546.501.070,61 80,99 %; 

 DESPESAS CORRENTES (OUTRAS):  R$ 128.241.272,67 19,01 %; 

 TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES:     R$ 674.742.343,28 100,00 % 

As Despesas de Capital Empenhadas representaram um resultado de 102,86 % em relação 

à Dotação Atualizada, isto significa que houve um pequeno excesso de 2,86 % no planejamento 

realizado pelo IFSP. 

 A diferença empenhada maior não pode ser identificada neste encerramento de 

exercício pelo número elevado de Unidade Gestoras Executoras, 30 (trinta) UGs 

que já executam a emissão da Nota de Empenho.  

 

c) Movimentação de Créditos Orçamentários; 

 

Descentralizações Recebidas e Empenhadas 

i. Órgão 26101 – Ministério da Educação 

 Recebida   R$ 21.838.975,79 

 Empenhadas R$ 20.737.516,93 

ii. Órgão 26291 – Fundação Coord. De Pessoal Nível Superior 

 Recebida   R$ 5.803,19 

 Empenhadas R$ 4.823,19 

iii. Órgão 26298 – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

 Recebida   R$ 1.620.960,00 

 Empenhadas R$    810.480,00 

 

d) Valores significativos na execução do Restos a Pagar; 

 

As Notas Explicativas sobre os Restos a Pagar foram apresentadas em Nota Explicativa 

própria. 

 

e) Explicação sobre a sobra de saldos irrisórios em empenhos; 

 

As conciliações das Notas de Empenhos com saldos irrisórios foram realizadas durante o 

exercício corrente (2016) no IFSP, ou seja, os RPP e RPNP das NEs emitidas de 2015 com saldos 

irrisórios que foram anuladas. 



As NEs emitidas em 2016, que inscreveram saldo em RPP e RPNP em 2017 com saldos 

irrisórios, estarão no planejamento para a conciliação e anulação destes saldos durante o exercício 

do ano de 2017, no IFSP. 

8.4.3.2 Notas Explicativas:  Restos a Pagar 

 

No Órgão 26439 - IFSP, a Unidade Gestora que possui o maior volume de restos a pagar 

não processados inscritos é a Reitoria UG 158154, quando considerado apenas o orçamento 

proveniente das unidades orçamentárias (UO’s) vinculadas à sua estrutura, detendo cerca de 59,27 

% do total geral, nesta composição as empresas contratadas para as seguintes obras: 

 Construção do Câmpus do IFSP instalado no município de PIRITUBA/SP; 

 Construção do Câmpus do IFSP instalado no município de CAMPINAS/SP; 

 Construção do Câmpus do IFSP instalado no município de 

ITAQUAQUECETUBA/SP; 

 Construção do Restaurante Universitário do Câmpus Hortolândia; 

 Construção do Restaurante Universitário do Câmpus Suzano; 

 Construção de novas escolas nos municípios de BAURU e ITAPEVA; 

 Ampliação do Câmpus no município de São João da Boa Vista. 

As Notas de Empenhos inscritas em RPNP (das empresas contratadas acima descritas) 

totalizam 80,50% de sua representatividade (dos 59,27 % da Reitoria). Abaixo está demostrada a 

tabela com o total inscrito em RPNP 

 
Quadro 8.4.3.2.1 – Restos a Pagar Não Processados inscritos por Unidade Gestora do IFSP 

 Unidades Gestoras do IFSP Total Inscrito % 

158154 - Reitoria 46.869.345,69 59,27 

158270 – Câmpus São Paulo 4.309.956,84 5,45 

158344 – Câmpus Bragança Paulista 4.209.024,22 5,32 

158332 – Câmpus Cubatão 4.195,959,55 5,31 

 DEMAIS UGs 19.490,052,53 24,65 

 TOTAL 79.074.338,83 100% 

Fonte: Tesouro Gerencial. Valores apresentados em R$ (reais) 

Nota: A coluna ‘Total Inscrito’ representa a soma dos Restos a Pagar Não Processados (inscritos mais reinscritos). 
 

Quando analisada a inscrição de restos a pagar não processados por órgão superior, sem 

considerar a origem do orçamento, verifica-se que o IFSP / Reitoria (UG 158154), além de ocupar a 

primeira posição entre as Unidades Gestoras, também teve um aumento no valor de R$ 

7.854.147,68, que representou 3,36 % a mais em relação à tabela do exercício anterior. Conforme 

demonstrado na tabela abaixo. 

 
Quadro 8.4.3.2.2 – Restos a Pagar Não Processados inscritos por Unidade Gestora do IFSP 

 Unidades Gestoras do IFSP Total Inscrito % 

158154 – Reitoria 54.723.493,37 62,63 

158270 – Câmpus São Paulo 4.309.956,84 4,93 

158344 – Câmpus Bragança Paulista 4.209.024,22 4,82 

158332 – Câmpus Cubatão 4.195.959,55 4,80 

 DEMAIS UGs 19.931.276,53 22,81 

 TOTAL 87.369.710,51 100% 

Fonte: Tesouro Gerencial. Valores apresentados em R$ (reais) 

Nota: A coluna ‘Total Inscrito’ representa a soma dos Restos a Pagar Não Processados (inscritos mais reinscritos). 
 

 

 

Quanto ao total de Restos a Pagar inscritos no IFSP, apresentado na tabela abaixo, 94,14% 

do total pertence ao orçamento do próprio órgão, enquanto 5,86% provém do orçamento de outros 



órgãos, ou seja, o IFSP não tem uma execução orçamentária significativa concedida de outros 

Órgãos da União, conforme resumo apresentado na tabela a seguir: 

 
Quadro 8.4.3.2.3 – Restos a Pagar Não Processados inscritos: origem do orçamento executado (resumo) 

ÓRGÃO INSCRITOS LIQUIDADOS PAGOS CANCELADOS SALDO % 

IFSP 79.074 45.538 45.374 2.950 30.586 94,14 

DEMAIS 8.295 6.302 6302 91 1.902 5,86 

TOTAL 87.369 51.840 51.676 3.041 32.488 100% 

Fonte: Tesouro Gerencial. Valores apresentados em R$ milhares. 

 

A tabela abaixo mostra a composição dos restos a pagar no IFSP por Grupo de Despesa. 

Constata-se que cerca de 84,87 %, do saldo inscrito se refere ao grupo Investimentos, resultado de 

várias obras em andamento, conforme descrito nos comentários referentes à Tabela 8.4.3.2.1. 

 
Quadro 8.4.3.2.4 – Restos a Pagar Não Processados inscritos por GND – Grupo Natureza Despesa 

GRUPO DE DESPESA INSCRITO LIQUIDADOS PAGOS CANCELADOS SALDO % 

Despesas Correntes 15.422 8.177 8.168 2.618 4.627 15,13 

Investimentos 63.652 37.361 37.206 332 25.959 84,87 

TOTAL 79.074 45.538 45.374 2.950 30.586 100 

Fonte: Tesouro Gerencial. Valores apresentados em R$ milhares. 

 

Analisando-se ainda a composição dos restos a pagar não processados constante no IFSP, a 

tabela a seguir detalha a execução por UO.   

Como pode se depreender dos dados da tabela, aproximadamente de 90,51 % do saldo de 

Restos a Pagar inscritos se concentra na unidade orçamentária do IFSP, cujos recursos são 

destinados à efetivação das principais políticas relacionadas à atividade fim do MEC.  

 
Quadro 8.4.3.2.5 – Execução dos Restos a Pagar Não Processados – Por Unidade Orçamentária 

Unidade Orçamentária Inscritos Liquidados Pagos Cancelados Saldo 

Ministério da Educação 7.745 5.869 5.869  1.876 

Ministério Desenvolvimento Agrário 441 396 396 45  

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 107 37 37 44 26 

Fund. Coord. de Aperf. de Pessoal Nível Superior 2   2  

IFSP 79.074 45.538 45.374 2.950 30.586 

TOTAL 87.369 51.840 51.676 3.041 32.488 

Fonte: Tesouro Gerencial. Valores apresentados em R$ milhares. 

 

Apesar de deter posição destacada em relação aos demais Órgãos, o elevado saldo de 

despesas inscritas em restos a pagar não processados no IFSP justifica-se pela existência de 

excepcionalidades legais quanto à validade destas despesas. Segundo o artigo 68, § 3º, II, do 

Decreto 93.872, de 23 de dezembro de 1986, permanecem válidas, após 30 de junho do segundo 

ano subsequente ao de sua inscrição, os restos a pagar não processados que se refiram às despesas 

do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC, do Ministério da Saúde, e do Ministério da 

Educação financiadas com recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino. 

Desse modo, conforme explicitado na tabela abaixo, a maior parcela do saldo de restos a 

pagar não processados constante no Ministério é representada por despesas excepcionadas pelo 

dispositivo legal supracitado.  

 
Quadro 8.4.3.2.6 – Exceções à inscrição de restos a pagar não processados 

 Inscritos Liquidados Pagos Cancelados Saldo % 

RPNP total do IFSP 87.369 51.840 51.676 3.041 32.488 100,00 

Exceções do Art. 68,§ 3º, II, 

Dec.93.872/86 
86.608 51.444 51.280 2.996 32.168 99,02 

MEC financiadas com recursos da 

Manut. e Desenv. do Ensino 
86.608 51.444 51.280 2.996 32.168 99,02 



Ministério da Saúde       

PAC        

RPNP Total no MEC (-) Exceções do 

Decreto 
761 396 396 45 320 0,98 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Tesouro Gerencial. Valores apresentados em R$ milhares 

Nota: Os valores referentes às despesas do Ministério da Educação financiadas com recursos destinados à manutenção 

e desenvolvimento do ensino são representados pelas despesas com indicador de “Lei Calmon = “SIM”. A despesas dos 

Ministério da Saúde representam os recursos constantes no MEC provenientes do órgão superior 36000 – Ministério da 

Saúde. Já os valores relativos ao PAC são os indicados com Resultado “EOF 3” que não possuem indicado “Lei 

Calmon = “SIM”. 

 

Percebe-se, portanto, que 99,02 % do saldo de restos a pagar inscritos no MEC se referem 

a valores excetuados pelo artigo 68, II, do Decreto 93.872/86. Os valores não contemplam a 

exceção prevista no § 3º, inciso I, do artigo 68 do Decreto 93.872/1986, que diz respeito às despesas 

com execução iniciada. 
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8.4.4.1 Notas Explicativas:  Análise da Demonstração das Variações Patrimoniais 

 

a) Explicar excesso de VPA e/ou VPD no grupo “outros” 

i. VPA 

Neste exercício houve uma redução de AH = - 88,78 % em relação ao exercício 

anterior, em virtude de um lançamento indevido inserido no exercício de 2015 na conta 

49.991.0100, no valor de R$ 11.288.999,82 que foi regularizado para abertura do saldo do 

exercício de 2016. 

ii. VPD 

Apesar da diminuição das Variações Patrimoniais Diminutivas no grupo “OUTROS” 

em relação ao exercício anterior de AH = - 18,14 %, ainda que em relação à análise vertical 

representar somente  

AV = 2,24 % em relação ao total do VPD, o IFSP teve os seguintes valores a 

administrar: 

 Bolsas de Estudos no País    R$ 20.362.214,46 

 Auxílios p/ Desenvolvimento Estudo  R$ 119.212,76 

 Auxílios a Pesquisadores    R$ 128.226,52 

 Indenizações e Restituições   R$ 524.626,33 

 

b) Explicar finalidade de Transferências Financeiras Recebidas/Concedidas 

 

c) Explicação dos itens com Variações relevantes apresentadas pela planilha de revisão 

analítica. 

i. VPA 

 Reavaliações de Ativos 

Houve a reavaliação dos Bens Imóveis no IFSP neste exercício, inseridos através 

dos registros no SPIUNET, ocasionando um aumento AH = 243,78 % em relação ao 

exercício de 2015. Segue abaixo a tabela dos Câmpus que tiveram reavaliação. 

158154/26439 – IFSP - REITORIA             R$ 16.837.635,15 

158329/26439 - IFSP - CÂMPUS SÃO ROQUE   R$ 1.368.728,32 

158331/26439 - IFSP - CÂMPUS SERTÃOZINHO  R$ 16.936.386,87 

158332/26439 - IFSP - CÂMPUS CUBATÃO                    R$ 6.580.333,63 

158347/26439 - IFSP - CÂMPUS CAMPOS DO JORDÃO     R$  223.018,75 

158364/26439 - IFSP - CÂMPUS SALTO                               R$ 1.930.826,53 

158526/26439 - IFSP - CÂMPUS ITAPETININGA                 R$ 297.253,97 

158528/26439 - IFSP - CÂMPUS PIRACICABA                     R$ 58.397,42 

158578/26439 - IFSP - CÂMPUS HORTOLÂNDIA                R$ 1.762.371,49 

158581/26439 - IFSP - CÂMPUS ARARAQUARA                 R$ 85.407,63 

158583/26439 - IFSP - CÂMPUS BARRETOS                        R$ 2.067.737,91 

158584/26439 - IFSP - CÂMPUS PRESIDENTE EPITACIO R$ 3.423.788,82 

158716/26439 - IFSP - CÂMPUS JACAREÍ                            R$ 17.523.523,25 

 

ii. VPD 

 Pessoal e Encargos 

Houve um aumento no quadro de Servidores do IFSP, ocasionando um aumento AH 

= 33,14 % tanto na conta de salários como nas contas de encargos, em relação ao 

exercício de 2015.  
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9 CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE 

 

9.1 Tratamento de determinações e recomendações do TCU 

 

O acompanhamento das deliberações do Tribunal pelo IFSP é feito mediante consultas 

periódicas aos órgãos federais de imprensa pela Unidade de Auditoria Interna, bem como no 

atendimento aos ofícios recebidos pela instituição. 

Durante o exercício de 2016 recebemos as seguintes correspondências do TCU para 

providências: 

 Ofício 0854/2016-TCU/SECEX-SP, de 11/04/2016, notificando o Magnífico Reitor 

do IFSP acerca do Processo TC 019.546/2014-9, com apresentação de equipe 

designada pela Portaria de Fiscalização/Fase Planejamento 299, de 07/04/2016, 

para realizarem inspeção no Instituto, a fim de identificar as condutas dos 

responsáveis envolvidos nas etapas dos processos que culminaram nas 

irregularidades relacionadas nos Acórdãos 1490/2014-TCU-Plenário e 1491/2014-

TCU-Plenário, no âmbito da Concorrência 29/2013 (objeto: obra do câmpus Avaré) 

e da Concorrência 48/2013 (objeto: obra do câmpus Carapicuíba). O ofício em 

referência foi acompanhado do Ofício de Requisição 1-127/2016, de 11/04/2016. 

 Ofício 0307/2016-TCU/SecexEducação, de 17/05/2016, notificando o Magnífico 

Reitor do IFSP de que o Tribunal, mediante o Acórdão 1006/2016-TCU-Plenário, 

de 27/04/2016, apreciou o processo de relatório de auditoria TC 024.329/2015-0, 

que trata da consolidação das auditorias de conformidade realizadas para verificar a 

regularidade da aplicação de recursos financeiros transferidos pela União na 

iniciativa Bolsa-Formação do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e 

Emprego (Pronatec), integrantes da fiscalização de orientação centralizada (FOC). 

Na oportunidade, foi determinado, com fundamento no art.43, I, da Lei 8.443/92 e 

no art. 250, II, do Regimento Interno/TCU, às auditorias internas dos institutos 

federais, com fundamento no art. 9ºm § 1º, da Lei 12.513/2011 c/c os arts. 12 e 14, 

§ 4º, da Resolução-FNDE 4/2012, que incluam nos seus planos anuais de auditoria 

interna ações de controle com vistas a identificar e corrigir situações de 

sobreposição de carga horária de servidores que atuam no Pronatec, informando os 

respectivos relatórios de gestão anuais os resultados apurados (Achado III.2). A 

UADIN do IFSP incluiu em seu PAINT/2017, no item Plano de Ações, o OBJ02.4 

que consiste em Elaborar e executar projeto de auditoria de verificação de carga 

horária do Pronatec (determinação do Acórdão TCU nº 1.006/2016) com previsão 

de execução pela Chefia de Auditoria Interna entre os meses de Fevereiro e Abril 

de 2017. 

 Ofício 278-229/2016-TCU/SEFIP/DIAUP, de 13/10/2016, comunicando a 

realização do trabalho de fiscalização do tipo Acompanhamento (Registro Fiscalis 

n.º 278/2015; Portaria n.º 99/2016), na forma do art. 241, I, do Regimento Interno 

do Tribunal de Contas da União (RI/TCU), decorrentes de deliberação constante 

em Despacho de 05/06/2015 do Ministro Raimundo Carreiro (TC 010.424/2015-6). 

O referido trabalho tem o objetivo de apurar indícios de irregularidades 

identificados a partir de críticas executadas de forma automática e contínua nas 

folhas de pagamento das unidades jurisdicionadas, bem como acompanhar as 

providências adotadas. A Unidade de Auditoria Interna do IFSP (UADIN) 

encaminhou resposta a todas as solicitações em 15/12/2016, através do ofício n.º 

1154/2016-UADIN/IFSP. 

 Mensagem eletrônica (e-mail) de Jorge José Martins Júnior (transparencia-

fa@tcu.gov.br), em 01/12/2016, comunicando que o Tribunal de Contas da União 



- TCU, por meio de sua Secretaria de Controle Externo no Rio Grande do Sul - 

SECEX-RS, está realizando auditoria (Portaria de Fiscalização nº 1332/2016) com 

o objetivo de verificar o grau de cumprimento das normas que estabelecem padrões 

de transparência na gestão de recursos públicos aplicados no âmbito do 

relacionamento das Fundações de Apoio (FA) com as Instituições Federais de 

Ensino Superior - IFES e com os Institutos Federais de Educação, Ciência e 

Tecnologia - IF, em especial a Lei 12.527/11 (Lei de Acesso à Informação - LAI) e 

a Lei 8.958/94 (que dispõe sobre as relações entre as instituições federais de ensino 

superior e as fundações de apoio). Na oportunidade, solicitou que o IFSP 

fornecesse as informações solicitadas em questionário pela internet. O IFSP 

cumpriu a solicitação e encaminhou o formulário preenchido em 12/12/2016. 

Não houve, no exercício de 2016, outras deliberações feitas pelo TCU em acórdãos, que 

resultassem em determinações e/ou recomendações para o IFSP. 

No momento da finalização do presente relatório de gestão não há determinações e 

recomendações feitas em acórdãos do TCU decorrentes do julgamento de contas anuais de 

exercícios anteriores que estejam pendentes de atendimento (não atendidas ou atendidas 

parcialmente). 

 

9.2 Tratamento de recomendações do Órgão de Controle Interno 

 

O acompanhamento das recomendações do OCI (Controladoria Geral da União – CGU) 

pelo IFSP é feito mediante atendimento aos ofícios recebidos pela instituição, em especial aos 

relativos ao Plano de Providências Permanente, cujo conteúdo trata do acompanhamento das 

implementações das recomendações feitas pela CGU ao IFSP. 

No exercício de 2016 recebemos os seguintes ofícios da CGU/SP, incluindo os relativos ao 

Plano de Providências Permanente, para providências: 

 Ofício n.º 7146/2016-GAB/CGU-Regional/SP/CGU/PR, de 24/02/2016, 

encaminhando o Plano de Providências Permanente do IFSP, sobre os Relatórios 

2013.17694, 2014.07334, 2014.1167 e Relatório de Demandas Especiais n.º 

00190.019401/2005-66. 

 Ofício n.º 9360/2016-CGU/SP/CGU-PR, de 01/04/2016, comunicando, 

conforme previsto nos artigos 9º e 50 da Lei nº 8.443/1992 e no artigo 7º da 

Decisão Normativa TCU n.º 147/2015, o início dos trabalhos de auditoria anual 

de contas. 

 Ofício-Circular n.º 94/SFC/CGU-PR, de 03/06/2016, tratando da observância 

de aspectos legais e regulamentares relativos à nomeação e exoneração de 

Auditores Internos. 

 Ofício n.º 12162/2016-GAB/CGU-Regional/SP/CGU/PR, de 06/06/2016, 

apresentando o Relatório Preliminar de Auditoria Anual de Contas (exercício de 

2015) e agendamento da Reunião de Busca Conjunta de Soluções. 

 Ofício n.º 15451/2016-GAB/CGU-Regional/SP/CGU, de 29/08/2016, 

solicitando indicação de informações sujeitas a sigilo, no que se refere à 

publicação na internet dos arquivos eletrônicos relativos ao Relatório de 

Auditoria, ao Certificado de Auditoria e ao Parecer do Dirigente do Controle 

Interno, referentes ao Relatório Anual de Gestão do exercício de 2015, nos 

termos do art. 2.º da Portaria CGU n.º 262/2005. 

 Ofício-Circular n.º 1048/2016/SFC-CGU, de 18/10/2016, com orientações 

sobre concessão de jornada de trabalho de 30 horas semanais, previstas no artigo 

3º do Decreto n.º 1.590/95, a servidores de Instituições Federais de Ensino 

Superior – IFES, haja vista que, no cumprimento da missão institucional do 

Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União – 



CGU, por meio da realização de trabalhos de auditoria em Institutos e 

Universidades Federais, foram identificadas ocorrências de irregularidades em 

concessões de flexibilização da jornada de trabalho, equivocadamente 

fundamentadas no artigo 3º do Decreto n.º 1.590/95. 

 Ofício n.º 18160/2016/CGU-R/SP, de 28/11/2016, encaminhando os Anexos I e 

II, referentes à avaliação do Plano de Providências Permanente – PPP do IFSP 

sobre os Relatórios n.º 2013.17694, 2014.07334, 2014.1167, 2015.05815, 

2016.01465 e Relatório de Demandas Especiais n.º 00190.019401/2005-66. 

 Ofício n.º 18452/2016/CGU-SP/CGU, de 09/12/2016, referente à Avaliação do 

Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT/2017. As sugestões 

previstas no referido ofício foram procedidas e encaminhadas em resposta 

através do Ofício n.º 0013/2017-UADIN/IFSP. 

A Unidade de Auditoria Interna do IFSP ainda não dispõe de programa de avaliação de 

riscos do órgão. As gestões que serão auditadas são mapeadas pelas falhas conhecidas nos controles 

internos da Instituição, identificadas por meio de auditoria, das atividades descentralizadas 

realizadas pelos câmpus, das áreas que ainda não foram auditadas, das áreas que foram auditadas há 

muito tempo, das falhas de controles internos conhecidas, da frequência de trilhas de auditoria da 

CGU, das recomendações frequentes em Acórdãos do TCU e dos programas prioritários do IFSP. 

Não obstante, são consolidados os dados identificados em auditorias com os dados de 

monitoramento, pela CGU, nos Planos de Providências Permanentes, para identificação das falhas 

relevantes apresentadas pelos diversos setores, com suas as ações promovidas para regularização e 

minimização dos riscos identificados. 

Com base nessa consolidação, apresentamos abaixo as falhas identificadas nos relatórios 

de auditoria com a sua última posição em relação à sua regularização, com indicação das atendidas 

e com as que ainda sofrem monitoramento. 

 

9.2.1 Relatório de Auditoria nº 254435: 

 

Constatação 5 – Fragilidade nos controles internos dos Almoxarifados da Reitoria e dos 

Câmpus São Paulo. 

Recomendação 002: Que a Unidade providencie a implantação dos módulos patrimônio e 

almoxarifado do Sistema Unificado da Administração Pública – SUAP em todos os seus câmpus. 

Providência Implantada: A Comissão de Implantação do Sistema Integrado da Administração – 

CISIA informou que os módulos de almoxarifado e de patrimônio do Sistema Unificado da 

Administração Pública – SUAP estão em plena utilização por todos os câmpus do IFSP. O módulo 

almoxarifado já estava em funcionamento desde 28/01/2016 e o módulo patrimônio foi implantado 

no dia 01/03/2016, em conformidade com o cronograma apresentado anteriormente, o qual foi 

cumprido em sua totalidade. 

Posição da Secretaria Federal de Controle: O IFSP informou que os módulos patrimônio e 

almoxarifado do SUAP foram implantados dentro do cronograma, tendo sido gerados relatórios 

para análise pela unidade de Auditoria Interna, que comprovou a sua integridade e veracidade. 

STATUS: SOLICITAÇÃO ATENDIDA. 

 

9.2.2 Nota Técnica n.º 2100/2014/CGU-SP/CGU-PR  

 

Relatório de Auditoria n.º 201407334 

Item 4.1.1.2 – Deficiências nos Controles Internos Administrativos quanto ao ambiente de 

controle, à avaliação de risco, aos procedimentos de controle e a informação e comunicação. 

Recomendação 001: Que o IFSP apresente o Manual de Gestão de Patrimônio do IFSP quando 

esse estiver concluído, demonstrando haver sanado as deficiências encontradas. 



Providência Implantada: A Unidade de Auditoria Interna recebeu em 20/06/2016 a Portaria 2.613 

de 16/06/2016 e o Comunicado Conjunto n.º 02 da DDI-DADM de 20/06/2016, que aprova e 

divulga o MANUAL DE GESTÃO DO PATRIMÔNIO IMÓVEL DO IFSP.  

Posição da Secretaria Federal de Controle: O Manual de Gestão do Patrimônio Imóvel do IFSP 

encontra-se publicado e disponível no site do IFSP. 

STATUS: SOLICITAÇÃO ATENDIDA. 

 

9.2.3 Relatório de Auditoria: 201411667 

 

Constatação 1.1.1.3: Não realização de parte das ações do PAINT 2014. 

Recomendação 136720: Aprimorar os instrumentos de planejamento das ações visando ao 

cumprimento do previsto no PAINT, por meio da elaboração de um cronograma detalhado de todas 

as tarefas e subtarefas necessárias para execução das ações previstas, inclusive com descrição da 

equipe envolvida e dos prazos de entrega dos resultados das tarefas, de forma que o cumprimento 

do cronograma possa ser acompanhado pela Auditoria Interna do IFSP. 

Situação: Monitorando 

Providências Adotadas: A Unidade de Auditoria Interna vem implementando as mudanças 

necessárias ao atendimento da legislação e das recomendações emanadas pela CGU. Estamos 

elaborando processo de melhoria no desenvolvimento das atividades previstas no PAINT/2016 de 

forma que a equipe consiga dinamizar as atividades e atender todo o conteúdo previsto. A 

elaboração do cronograma detalhado de todas as tarefas e subtarefas para execução das ações 

previstas está em fase de discussão interna, pois contemplará período parcial e deverá incluir as 

ações em desenvolvimento de anos anteriores. A previsão é que no mês de agosto de 2016 já 

tenhamos nosso cronograma parcial base para o exercício de 2016, com possibilidades de 

avaliações trimestrais pela Auditoria Interna do IFSP, mas ainda de forma parcial. Para o exercício 

de 2017 será implantado em sua plenitude. 

Posição da Secretaria Federal de Controle: A recomendação tratava de não realização de parte 

das ações previstas no PAINT 2014; a UADIN afirma ter implementado mudanças para o 

atendimento da legislação e recomendações do Controle Interno; há recomendação de igual teor 

para o PAINT 2015. 

STATUS: RECOMENDAÇÃO CANCELADA. 

 

9.2.4 Relatório de Auditoria: 201505815 

 

Constatação 1.1.1.3: Três ações previstas no PAINT/2015 não foram executadas. 

Recomendação 159886: Aprimorar os instrumentos de planejamento das ações visando ao 

cumprimento do previsto no PAINT, de acordo com a estrutura atual da UADIN, de forma que seja 

possível a realização, pelos componentes da auditoria interna, das ações previstas no PAINT. 

Situação: Monitorando 

Providências Adotadas: A Unidade de Auditoria Interna vem implementando as mudanças 

necessárias ao atendimento da legislação e das recomendações emanadas pela CGU. Estamos 

elaborando processo de melhoria no desenvolvimento das atividades previstas no PAINT/2016 de 

forma que a equipe consiga dinamizar as atividades e atender todo o conteúdo previsto. A 

elaboração do cronograma detalhado de todas as tarefas e subtarefas para execução das ações 

previstas está em fase de discussão interna, pois contemplará período parcial e deverá incluir as 

ações em desenvolvimento de anos anteriores. A previsão é que no mês de agosto de 2016 já 

tenhamos nosso cronograma parcial base para o exercício de 2016, com possibilidades de 

avaliações trimestrais pela Auditoria Interna do IFSP, mas ainda de forma parcial. Para o exercício 

de 2017 será implantado em sua plenitude. 



Posição da Secretaria Federal de Controle: A UADIN aponta ter implementado mudanças para o 

atendimento da legislação e recomendações do Controle Interno. Sendo assim, será finalizado o 

monitoramento desta recomendação. 

STATUS: MONITORAMENTO FINALIZADO. 

 

9.2.5 Relatório de Auditoria: 201505815 

 

Recomendação 159887: Elaborar um cronograma detalhado de todas as tarefas e subtarefas 

necessárias para execução das ações previstas, inclusive com descrição da equipe envolvida e dos 

prazos de entrega dos resultados das tarefas, de forma que o chefe da UADIN possa acompanhar 

trimestralmente o que foi previsto no PAINT, justificando o não cumprimento das ações 

estabelecidas para o período trimestral. 

Situação: Monitorando 

Providências Adotadas: A Unidade de Auditoria Interna vem implementando as mudanças 

necessárias ao atendimento da legislação e das recomendações emanadas pela CGU. Estamos 

elaborando processo de melhoria no desenvolvimento das atividades previstas no PAINT/2016 de 

forma que a equipe consiga dinamizar as atividades e atender todo o conteúdo previsto. A 

elaboração do cronograma detalhado de todas as tarefas e subtarefas para execução das ações 

previstas está em fase de discussão interna, pois contemplará período parcial e deverá incluir as 

ações em desenvolvimento de anos anteriores. A previsão é que no mês de agosto de 2016 já 

tenhamos nosso cronograma parcial base para o exercício de 2016, com possibilidades de 

avaliações trimestrais pela Auditoria Interna do IFSP, mas ainda de forma parcial. Para o exercício 

de 2017 será implantado em sua plenitude. 

Posição da Secretaria Federal de Controle: De acordo com o IFSP, a execução do cronograma 

recomendado, com o detalhamento de todas as tarefas e subtarefas necessárias para execução das 

ações previstas, será realizada para o exercício de 2017, com detalhamento, no PAINT/2017, de sua 

previsão e elaboração. 

STATUS: RECOMENDAÇÃO CANCELADA. 

 

9.2.6 Relatório de Auditoria: 2016.01465 

 

Constatação 2.2.1.1: Descumprimento, pela unidade, dos prazos previstos no art. 7º da 

IN/TCU nº 55/2007 

Recomendação 163439: Reavaliar os procedimentos de inclusão de atos de pessoal no SISAC com 

intuito de assegurar o encaminhamento dos atos dentro dos prazos definidos pelo Tribunal de 

Contas da União. 

Providências Adotadas: A Diretoria de Administração de Pessoal (em Exercício) respondeu que 

foi feito um manual para cadastramento no SISAC, assim como foram realizadas reuniões ajustando 

os procedimentos de cadastramento através de videoconferência com os Coordenadores de Gestão 

de Pessoas dos câmpus, além de assistência por e-mail e telefone. 

Posição da Secretaria Federal de Controle: O IFSP produziu um manual com diretrizes para 

preenchimento dos atos de admissão no Sisacnet. 

STATUS: RECOMENDAÇÃO ATENDIDA. 

 

9.2.7 Relatório de Auditoria: 2016.01465 

 

Constatação 2.2.2.1: Servidores com indicação de acúmulo de cargos ou empregos, que 

somam mais de oitenta horas semanais de carga horária. 

Recomendação 163437: Avaliar a possibilidade de inclusão de procedimento estabelecendo que os 

servidores passem a informar periodicamente ao IFSP sobre sua situação funcional atualizada. 



Providências Adotadas: A Diretoria de Administração de Pessoal (em Exercício) respondeu que 

foi realizada reunião entre a Diretoria de Administração de Pessoal – DAP e Pró-Reitoria de 

Desenvolvimento Institucional – PRD para verificação da viabilidade de criação de autodeclaração 

de maneira informatizada. Anualmente, os servidores do IFSP deverão assinalar uma declaração via 

Sistema Unificado de Administração Pública – SUAP, informando que não possuem acúmulo ilegal 

de cargos. 

Posição da Secretaria Federal de Controle: O IFSP adotou procedimento de autodeclaração da 

situação funcional de seus servidores. 

STATUS: RECOMENDAÇÃO ATENDIDA. 

 

9.2.8 Relatório de Auditoria: 201317694 

 

Constatação 8 - Produção de pesquisas em quantidade inferior ao estabelecido no Termo de 

Acordo de Metas e Compromissos. 

Recomendação 90265: Aprimorar os controles sobre os Projetos de Ensino, Pesquisa e Extensão 

de forma a garantir o cumprimento de todas as parcelas integrantes da carga horária docente. Fazer 

esse monitoramento por meio de sistema informatizado adequado a essa finalidade. 

Providências Implantadas: A Pró-Reitoria de Ensino informou cronograma de atendimento da 

solicitação, com previsão de término para o 2.º Semestre de 2017. 

Posição da Secretaria Federal de Controle: Reiteração: O IFSP informou o cronograma previsto 

para a implantação do Módulo Educacional no SUAP, que estará apto a exercer o controle das 

atividades docentes, gerando relatórios. Manteremos o item em acompanhamento até que o módulo 

esteja implantado e gerando relatórios. 

STATUS: EM MONITORAMENTO 

 

9.2.9 Relatório de Auditoria nº 201407334: 

 

Constatação 1.1.3.1: Extrapolação da utilização do regime de flexibilização de jornada de 

trabalho, com 30 horas semanais, em setores nos quais poderia ser aplicado o regime de 40 

horas semanais. 

Recomendação 93081: Recomenda-se ao Conselho Superior anular as Resoluções n.º 963 e 

968/2013; e, Caso, o Reitor institua a flexibilização em ato próprio, que aplique o regime de 

flexibilização de jornada de trabalho, com 30 horas semanais, apenas nos setores onde seja 

necessário para o seu funcionamento. 

Providência Implantada: A Comissão Central das 30 horas dos Servidores Técnico-

Administrativos, instituída pela Portaria n.º 4.681, de 13/09/2013/Reitoria/IFSP, informou que o 

estudo técnico ainda não foi finalizado, posto que os membros da Comissão Central encontraram 

dificuldades em conciliar a locomoção aos diversos câmpus do IFSP, espalhados por todo o estado 

de São Paulo, e suas atividades laborais nos respectivos setores de lotação. Considerando que o 

estudo está em andamento, a Comissão Central 30h apresenta a data de 15 de setembro de 2016 

como prazo de finalização e ampla publicação dos trabalhos, alterando o cronograma encaminhado 

anteriormente, que previa o término na data de 30/06/2016. 

Posição da Secretaria Federal de Controle: Reiteração: A flexibilização da jornada de trabalho, 

prevista pelo Decreto 1.590/95, delimita em seu art. 3º: "Quando os serviços exigirem atividades 

contínuas de regime de turnos ou escalas, em período igual ou superior a doze horas ininterruptas, 

em função de atendimento ao público ou trabalho no período noturno, é facultado ao dirigente 

máximo do órgão ou da entidade autorizar os servidores a cumprir jornada de trabalho de seis horas 

diárias e carga horária de trinta horas semanais, devendo-se, neste caso, dispensar o intervalo para 

refeições." Entende-se como "público" o público externo, ou seja, os alunos ou a comunidade que o 

Instituto atende. Não se considera como público passível de atendimento ininterrupto as áreas 

internas, ainda que as mesmas sejam denominadas como "público interno". Nesse sentido, ainda 



que haja em andamento uma comissão interna para avaliar possíveis ganhos em produtividade caso 

haja irrestrita adoção do regime de 30h semanais com atendimento ininterrupto pelo Instituto como 

um todo, o entendimento do Controle Interno é que a adoção deste regime deve ser delimitada para 

áreas com atendimento ao público externo. Os atos e normativos instituídos pelo IFSP a respeito da 

flexibilização da jornada de trabalho devem refletir este entendimento, logo o Regulamento da 

Jornada de Trabalho dos Servidores Técnicos Administrativos em Educação do IFSP, anexo à 

Portaria n° 5.384, de 08 de outubro de 2014, deve ser retificado para que conste inequivocamente 

que áreas que não atendem a comunidade discente, ou que atendem "público interno", entendido 

como áreas internas do organograma do IFSP, não estão sob o universo de servidores cuja jornada 

pode ser alterada para 30h por meio de decisão facultada ao dirigente máximo do Instituto. 

STATUS: EM MONITORAMENTO 

 

9.2.10 Relatório de Auditoria nº 201407334: 

 

Constatação 2.1.1.2 – Falta de estrutura adequada do Sistema de Correição da Entidade. 

Registros no CGU-PAD de processos disciplinares instaurados somente a partir de 

04/04/2008. 

Recomendação 67905: Elaborar normativo interno que regulamente o Sistema de Correição da 

Entidade. 

Providência Implantada: O Diretor Adjunto de Processos Administrativos informou as alterações 

e pontuações do cronograma de implantação da Corregedoria-seccional do IFSP e de 

Descentralização de Atividades Disciplinares aos câmpus. Das decisões já tomadas nas reuniões 

anteriores, permitiram a confecção de uma minuta da portaria que instituirá no IFSP o Cadastro 

Permanente de Servidores para realização de Procedimentos Disciplinares-CPSPD, bem como de 

minuta para o Edital de seleção para o referido cadastro. Tais documentos serão publicados até o dia 

10/06/2016 e providenciada ampla divulgação para conhecimento dos servidores. Realizada a 

publicação destes documentos, serão tomadas as providências necessárias para realização do 

treinamento dos servidores integrantes do cadastro em comento. Os documentos apresentados 

corroboram as informações contidas nas Atas das reuniões e conferem com o Cronograma 

apresentado inicialmente, evidenciando o seu cumprimento, não obstante a prorrogação dos prazos 

previstos. 

Posição da Secretaria Federal de Controle: Manteremos o item em acompanhamento até que o 

normativo acerca do sistema de correição esteja vigente. 

STATUS: EM MONITORAMENTO 

 

9.2.11 Relatório de Auditoria nº 201407334: 

 

Constatação 4.1.1.3 - Deficiências nas instalações prediais quanto a combate/prevenção de 

incêndios, estanqueidade à água e acessibilidade. 

Recomendação 67903: Recomendamos que as deficiências verificadas sejam sanadas.  

Providências Adotadas: O Diretor de Administração do Câmpus São Paulo informou que, com 

relação ao questionamento das deficiências nas instalações prediais quanto a combate/prevenção de 

incêndios, estanqueidade à água e acessibilidade, as quais foram posicionadas anteriormente, 

permanecem as considerações das medidas administrativas tomadas pelo Câmpus São Paulo, 

reiterando a contratação das empresas já citadas anteriormente, as quais estão solucionando os 

problemas separadamente, dentro dos cronogramas apresentados. A solução para a estanqueidade 

das águas, provenientes de precipitações atmosféricas, estão sendo resolvidas com a execução do 

telhado, onde a empresa responsável por este serviço (CONSTRUTORA UBIRATAN LTDA) tem 

cumprido o cronograma de obras, restando cerca de 25% (vinte e cinco por cento) para a conclusão 

dos serviços. Com relação à instalação de prevenção de combate a incêndio, bem como a 

acessibilidade, também têm sido providenciados os projetos para adequação do Câmpus São Paulo, 



visando regularizar junto à Prefeitura Municipal a documentação que possibilite promover a 

regularização das pendências sugeridas pelo documento em questão (empresa OFFICEPLAN 

PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO LTDA – EPP. Prazo especificado de 450 dias).   

Posição da Secretaria Federal de Controle: Reiteração: Foram tomadas as medidas 

administrativas cabíveis para a situação apresentada, tendo sido contratas empresas para solução das 

deficiências nas instalações prediais apontadas. Manteremos o item em acompanhamento até a 

resolução das falhas apontadas. 

STATUS: EM MONITORAMENTO 

 

9.2.12 Relatório de Auditoria: 201505815 

 

Recomendação 159888: Reestruturar a UADIN para que tenha condições de realizar sua missão 

institucional, pois a sua atual composição (um chefe, dois auditores, um contador e um assistente de 

administração) não conseguem atender à demanda do IFSP. 

Situação: Monitorando 

Providências Adotadas: No Ofício n.º 0123/2016-GAB/IFSP, foram explicitados que a Lei n.º 

11.892, de 29 de dezembro de 2008, que instituiu a Rede Federal de Educação Profissional, 

Científica e Tecnológica e criou os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia não 

estabeleceu diretivas acerca do tamanho das Unidades de Auditoria Interna dos mesmos, tampouco 

o “Acordo de Metas e Compromissos” (2010) firmado pelos Institutos Federais explicita números 

de servidores administrativos mínimos para nenhum dos departamentos, coordenadorias, chefias ou 

qualquer outro corpo de gestão das 5 (cinco) pró-reitorias, assessorias de comunicação, assessoria 

internacional ou departamentos ligados às atividades de licitação e construções (atualmente na base 

de 29 câmpus). Foi também apresentado que, no âmbito do Ministério da Educação e Cultura, não 

existem portarias ou decretos que tragam números ou modelos de Reitorias para cumprimento legal 

ou para o atendimento imediato da recomendação. Entretanto, no dia 18/04/2016 foi publicada no 

DOU a portaria n.º 246 de 15/04/2016, que dispõe sobre a criação do modelo de dimensionamento 

de cargos efetivos, cargos de direção e funções gratificadas e comissionadas, no âmbito dos 

Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, dos Centros Federais de Educação 

Tecnológica e do Colégio Pedro II, e define normas e parâmetros para a sua implementação. Esta 

portaria, por instituir o modelo de dimensionamento de cargos efetivos, Cargos de Direção - CD, 

Funções Gratificadas - FG e Funções Comissionadas de Coordenação de Cursos - FCC, no âmbito 

dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, trará prerrogativas acerca do 

dimensionamento das Reitorias, podendo limitar a possibilidade de reestruturação da Unidade de 

Auditoria Interna, conforme previsto. Não obstante, foi informado no Ofício que para o exercício de 

2017 há o compromisso desta administração em desenvolver estudos no sentido de planejar e 

promover uma reestruturação da Unidade de Auditoria Interna do IFSP, com revisão de sua 

composição, se possível, melhoria dos locais de instalação da Unidade, revisão e implantação de 

novas metas de aplicação dos trabalhos de auditoria, bem como o desenvolvimento de um novo 

regimento interno e do Manual Base de Procedimentos da Auditoria Interna. 

Posição da Secretaria Federal de Controle: Reiteração: Manteremos o item em monitoramento 

até que a Portaria n.º 246 de 15/04/2016, que dispõe sobre a criação do modelo de dimensionamento 

de cargos efetivos, cargos de direção e funções gratificadas e comissionadas, no âmbito dos 

Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, dos Centros Federais de Educação 

Tecnológica e dos estudos a serem realizados para planejar e promover uma reestruturação da 

Unidade de Auditoria Interna do IFSP tragam resultados concretos frente à necessidade de 

reestruturação da UADIN. 

STATUS: EM MONITORAMENTO 

 

9.3 Medidas administrativas para apuração de responsabilidade por dano ao Erário 

 



Quadro 9.3 – Medidas adotadas para apuração e ressarcimento de danos ao erário 

Casos de dano 

objeto de 

medidas 

administrativas 

internas 

Tomadas de Contas Especiais 

Não instauradas Instauradas 

        Dispensadas  Não remetidas ao TCU 

Débito 

< R$ 

75.000 

Prazo         

> 10 

anos 

Outros 

Casos* 

Arquivamento Não 

enviadas > 

180 dias do 

exercício 

instauração* 

Remetidas 

ao TCU 
Recebimento 

Débito 

Não 

Comprovação 

Débito < 

R$ 

75.000 

08 08 
       

 

Quanto à estrutura e controles, a UPC não dispões de estrutura específica para 

minimização da ocorrência de ilícitos administrativos, realizando para tal finalidade, através da 

Coordenadoria de Processos Administrativos Disciplinares o encaminhamento das recomendações 

exaradas pelas comissões disciplinares aos setores competentes para tomada de ações propostas.  

Por meio dos setores de execução das atividades administrativas a formulação de modelos, 

manuais, vídeos e comunicados, bem como, a realização de treinamentos, com intuito de propiciar 

boas práticas administrativas e consequentemente, minimizar a ocorrência de ilícitos 

administrativos. 

 

9.4 Demonstração da conformidade do cronograma de pagamentos de obrigações com o 

disposto no art. 5º da Lei 8.666/1993 

 

O IFSP evidenciou informações sobre a Demonstração da conformidade do cronograma de 

pagamento no item 8.1 – Desempenho Financeiro, deste Relatório de Gestão 2016. 

 

9.5 Informações sobre a revisão dos contratos vigentes firmados com empresas 

beneficiadas pela desoneração da folha de pagamento 

 

Em 2015 a Secretaria de Logísica e Tecnologia da Informação – SLTI – informou que 

foram suspensos os itens 9.2 e 9.3 do Acórdão nº 2.859/2013, os quais orientavam a necessidade 

revisão dos contratos vigentes à epoca, adequando-os aos benefícios concedidos pela desoneração 

da folha de pagamento propiciado pelo art. 7 da Lei 12.546/2011. Desta forma, todos os processos 

de aditamentos contratuais do IFSP referente a este tema foram suspensos. 

 Não obstante, vale citar que no final do exercício de 2015 foi publicada a Lei nº 

13.161/2015, a qual modifica a aplicabilidade da desoneração, colocando-a como facultativa ao 

contribuinte, permitindo-o escolher qual forma de tributar a folha é mais vantajoso, se pela forma 

tradicional (contribuição sobre a folha de pagamento) ou se pela forma desonerada (contribuição 

sobre a receita). 

 

9.6 Informações sobre ações de publicidade e propaganda 

 

Quadro 9.6 – Despesas com publicidade 

Publicidade Programa/Ação orçamentária Valores empenhados Valores pagos 

Institucional    

Legal 

20RL – Funcionamento das 

Instituições das Instituições 

Federais de Eduçação Profissional  

e Técnologica. 

243.278,89 119.391,80 

Mercadológica    

Utilidade pública    
Fonte: Tesouro Gerencial 2015 

 



9.6.1 Análise Circunstanciada  

 

O IFSP mantém apenas contratos de publicidade legal com a Empresa Brasil de 

Comunicação – EBC e Imprensa Nacional. Estas empresas se destinam a dar conhecimento a 

editais, decisões, avisos e outras informações, com o objetivo de atender a prescrições legais. 

 



9.7 Demonstração da conformidade com o disposto no art. 3º do Decreto 5.626/2005 

 
9.7 -  Cursos de graduação que ofertam a disciplina de Libras 

Cursos de graduação que 

devem ofertar Libras como 

disciplina obrigatória 

Cód. 

Curso 

(e-MEC) 

Município 

Atendimento ao 

art. 3º do Decreto 

5.626/2005 

Publicação 

Secretária Página Eletrônica 

FISICA 48237 Sao Paulo sim Parcialmente https://spo.ifsp.edu.br/fisica 

GEOGRAFIA 101856 Sao Paulo sim Parcialmente https://spo.ifsp.edu.br/geografia 

QUIMICA 113202 Sertaozinho sim Parcialmente 
http://srt.ifsp.edu.br/index.php?option=com_content&view=article&id=53&It

emid=130 

MATEMATICA 113490 Sao Paulo sim Parcialmente https://spo.ifsp.edu.br/matematica 

MATEMATICA 122122 Guarulhos sim Parcialmente 
http://portal.ifspguarulhos.edu.br/index.php/superiores/licenciatura-em-

matematica.html 

CIENCIAS BIOLOGICAS 1103451 Sao Paulo sim Parcialmente https://spo.ifsp.edu.br/ciencias-biologicas 

QUIMICA 1103688 Sao Paulo sim Parcialmente https://spo.ifsp.edu.br/quimica 

FISICA 1116850 Itapetininga sim Parcialmente 
https://itp.ifsp.edu.br/ifspitap/index.php/ensino-superior/licenciatura-em-

fisica?showall=1 

CIENCIAS BIOLOGICAS 1116852 Sao Roque sim Parcialmente 
http://srq.ifsp.edu.br/index.php/cursos-superiores/licenciatura-em-ciencias-

biologicas 

MATEMATICA 1128360 Birigui sim Parcialmente 
http://bri.ifsp.edu.br/portal2/index.php/cursos-superiores/licenciatura-em-

matematica 

MATEMATICA 1128375 
Braganca 

Paulista 
sim Parcialmente http://bra.ifsp.edu.br/cursos-artigos/120-licenciatura-em-matematica 

MATEMATICA 1129073 Araraquara sim Parcialmente http://arq.ifsp.edu.br/portal/index.php/superiores/licenciatura-em-matematica 

CIENCIAS BIOLOGICAS 1168211 Barretos sim Parcialmente 
http://brt.ifsp.edu.br/v2/index.php/superiores/25-cursos/cursos/58-ciencias-

biologicas 

QUIMICA 1168212 Catanduva sim Parcialmente http://ctd.ifsp.edu.br/portal/2016-06-10-23-34-27 

MATEMATICA 1181042 
Campos do 

Jordao 
sim Parcialmente 

https://www.ifspcjo.edu.br/index.php/superiores/licenciaturas?showall=&start

=1 

FISICA 1188343 Birigui sim Parcialmente 
http://bri.ifsp.edu.br/portal2/index.php/cursos-superiores/licenciatura-em-

fisica 

FISICA 1188344 Piracicaba sim Parcialmente http://prc.ifsp.edu.br/index.php/superiores/licenciatura-em-fisica 

LETRAS 1188380 Sao Paulo sim Parcialmente https://spo.ifsp.edu.br/letras 

CIENCIAS BIOLOGICAS 1260317 Avare sim Parcialmente 
http://avr.ifsp.edu.br/portal/index.php/cursos-superiores/licenciatura-em-

ciencias-biologicas#atividades-acadêmico-científico-culturais-aacc 

QUIMICA 1313172 Matao sim Parcialmente http://mto.ifsp.edu.br/graduacao/132-licenciatura-em-quimica 

QUIMICA 1313173 Suzano sim Parcialmente 
http://szn.ifsp.edu.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id

=406:quimica&catid=3&Itemid=209 

MATEMATICA 1129073 Araraquara sim Parcialmente http://arq.ifsp.edu.br/portal/index.php/superiores/licenciatura-em-matematica 

https://spo.ifsp.edu.br/fisica
https://spo.ifsp.edu.br/geografia
http://srt.ifsp.edu.br/index.php?option=com_content&view=article&id=53&Itemid=130
http://srt.ifsp.edu.br/index.php?option=com_content&view=article&id=53&Itemid=130
https://spo.ifsp.edu.br/matematica
http://portal.ifspguarulhos.edu.br/index.php/superiores/licenciatura-em-matematica.html
http://portal.ifspguarulhos.edu.br/index.php/superiores/licenciatura-em-matematica.html
https://spo.ifsp.edu.br/ciencias-biologicas
https://spo.ifsp.edu.br/quimica
https://itp.ifsp.edu.br/ifspitap/index.php/ensino-superior/licenciatura-em-fisica?showall=1
https://itp.ifsp.edu.br/ifspitap/index.php/ensino-superior/licenciatura-em-fisica?showall=1
http://srq.ifsp.edu.br/index.php/cursos-superiores/licenciatura-em-ciencias-biologicas
http://srq.ifsp.edu.br/index.php/cursos-superiores/licenciatura-em-ciencias-biologicas
http://bri.ifsp.edu.br/portal2/index.php/cursos-superiores/licenciatura-em-matematica
http://bri.ifsp.edu.br/portal2/index.php/cursos-superiores/licenciatura-em-matematica
http://bra.ifsp.edu.br/cursos-artigos/120-licenciatura-em-matematica
http://arq.ifsp.edu.br/portal/index.php/superiores/licenciatura-em-matematica
http://brt.ifsp.edu.br/v2/index.php/superiores/25-cursos/cursos/58-ciencias-biologicas
http://brt.ifsp.edu.br/v2/index.php/superiores/25-cursos/cursos/58-ciencias-biologicas
http://ctd.ifsp.edu.br/portal/2016-06-10-23-34-27
https://www.ifspcjo.edu.br/index.php/superiores/licenciaturas?showall=&start=1
https://www.ifspcjo.edu.br/index.php/superiores/licenciaturas?showall=&start=1
http://bri.ifsp.edu.br/portal2/index.php/cursos-superiores/licenciatura-em-fisica
http://bri.ifsp.edu.br/portal2/index.php/cursos-superiores/licenciatura-em-fisica
http://prc.ifsp.edu.br/index.php/superiores/licenciatura-em-fisica
https://spo.ifsp.edu.br/letras
http://avr.ifsp.edu.br/portal/index.php/cursos-superiores/licenciatura-em-ciencias-biologicas#atividades-acadêmico-científico-culturais-aacc
http://avr.ifsp.edu.br/portal/index.php/cursos-superiores/licenciatura-em-ciencias-biologicas#atividades-acadêmico-científico-culturais-aacc
http://mto.ifsp.edu.br/graduacao/132-licenciatura-em-quimica
http://szn.ifsp.edu.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=406:quimica&catid=3&Itemid=209
http://szn.ifsp.edu.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=406:quimica&catid=3&Itemid=209
http://arq.ifsp.edu.br/portal/index.php/superiores/licenciatura-em-matematica


CIENCIAS BIOLOGICAS 1168211 Barretos sim Parcialmente 
http://brt.ifsp.edu.br/v2/index.php/superiores/25-cursos/cursos/58-ciencias-

biologicas 

FISICA 1188343 Birigui sim Parcialmente 
http://bri.ifsp.edu.br/portal2/index.php/cursos-superiores/licenciatura-em-

fisica 

QUIMICA 1313171 Capivari sim Parcialmente http://www.ifspcapivari.com.br/cursos/licenciatura/quimica/ 

MATEMATICA 1128378 Caraguatatuba sim Parcialmente 
http://www.ifspcaraguatatuba.edu.br/cursos-superiores/licenciatura-em-

matematica/ 

MATEMATICA 1340989 Cubatao sim Parcialmente http://cbt.ifsp.edu.br/index.php/cursos/superiores?id=1375 

PROGRAMA ESPECIAL 

DE FORMACAO 

PEDAGOGICA DE 

DOCENTES DA 

EDUCACAO 

PROFISSIONAL EM 

NIVEL MEDIO 

1183398 Itapetininga sim 

Parcialmente 

/não há 

página para 

o curso 

http://mto.ifsp.edu.br/ 

FISICA 1116850 Itapetininga sim Parcialmente 
https://itp.ifsp.edu.br/ifspitap/index.php/ensino-superior/licenciatura-em-

fisica?showall=1 

FISICA 1168577 Registro sim Parcialmente 
http://rgt.ifsp.edu.br/portal/licenciatura-em-fisica#comissão-para-avaliação-

de-atividade-docente-caad 

QUIMICA 1330118 
Sao Jose dos 

Campos 
sim Parcialmente 

https://sjc.ifsp.edu.br/quimica/index.php/conheca-a-identidade-digital-do-

governo 

MATEMATICA 1333201 
Sao Jose dos 

Campos 
sim Parcialmente https://sjc.ifsp.edu.br/matematica/index.php/servicos 

FISICA 48237 Sao Paulo sim Parcialmente https://spo.ifsp.edu.br/fisica 

CIENCIAS BIOLOGICAS 1103451 Sao Paulo sim Parcialmente https://spo.ifsp.edu.br/ciencias-biologicas 

GEOGRAFIA 101856 Sao Paulo sim Parcialmente https://spo.ifsp.edu.br/geografia 

CIENCIAS BIOLOGICAS 1116852 Sao Roque sim Parcialmente 
http://srq.ifsp.edu.br/index.php/cursos-superiores/licenciatura-em-ciencias-

biologicas 

PEDAGOGIA DE 

DOCENTES DA 

EDUCACAO 

PROFISSIONAL EM 

NIVEL MEDIO 

1183521 Sertaozinho sim Parcialmente 
http://bri.ifsp.edu.br/portal2/index.php/cursos-superiores/formacao-

pedagogica 

FISICA 1260299 Votuporanga sim Parcialmente http://vtp.ifsp.edu.br/fisica/ 

Fonte: Pro-reitoria de Ensino 

 

 

http://brt.ifsp.edu.br/v2/index.php/superiores/25-cursos/cursos/58-ciencias-biologicas
http://brt.ifsp.edu.br/v2/index.php/superiores/25-cursos/cursos/58-ciencias-biologicas
http://bri.ifsp.edu.br/portal2/index.php/cursos-superiores/licenciatura-em-fisica
http://bri.ifsp.edu.br/portal2/index.php/cursos-superiores/licenciatura-em-fisica
http://www.ifspcapivari.com.br/cursos/licenciatura/quimica/
http://www.ifspcaraguatatuba.edu.br/cursos-superiores/licenciatura-em-matematica/
http://www.ifspcaraguatatuba.edu.br/cursos-superiores/licenciatura-em-matematica/
http://cbt.ifsp.edu.br/index.php/cursos/superiores?id=1375
http://mto.ifsp.edu.br/
https://itp.ifsp.edu.br/ifspitap/index.php/ensino-superior/licenciatura-em-fisica?showall=1
https://itp.ifsp.edu.br/ifspitap/index.php/ensino-superior/licenciatura-em-fisica?showall=1
http://rgt.ifsp.edu.br/portal/licenciatura-em-fisica#comissão-para-avaliação-de-atividade-docente-caad
http://rgt.ifsp.edu.br/portal/licenciatura-em-fisica#comissão-para-avaliação-de-atividade-docente-caad
https://sjc.ifsp.edu.br/quimica/index.php/conheca-a-identidade-digital-do-governo
https://sjc.ifsp.edu.br/quimica/index.php/conheca-a-identidade-digital-do-governo
https://sjc.ifsp.edu.br/matematica/index.php/servicos
https://spo.ifsp.edu.br/fisica
https://spo.ifsp.edu.br/ciencias-biologicas
https://spo.ifsp.edu.br/geografia
http://srq.ifsp.edu.br/index.php/cursos-superiores/licenciatura-em-ciencias-biologicas
http://srq.ifsp.edu.br/index.php/cursos-superiores/licenciatura-em-ciencias-biologicas
http://bri.ifsp.edu.br/portal2/index.php/cursos-superiores/formacao-pedagogica
http://bri.ifsp.edu.br/portal2/index.php/cursos-superiores/formacao-pedagogica
http://vtp.ifsp.edu.br/fisica/

