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1 ATA DA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLÉGIO DE DIRIGENTES DO
2 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO
3 (IFSP), DO ANO DE DOIS MIL E DEZOITO. Ao vigésimo sexto dia do mês de junho do ano
4 de dois mil e dezoito realizou-se a quarta reunião ordinária do Colégio de Dirigentes (Coldir), às
5 lOh (dez horas), no Câmpus Avaré, sob a presidência, de Eduardo Antônio Modena, reitor e
6 presidente do Colégio de Dirigentes, e com a presença dos diretores Eli Antônio Campanhol
7 (Câmpus Araraquara), Sebastião F. da Cruz (Câmpus Avaré), Juliana Carvalho Pimenta (Câmpus
8 Barretos), Edmar Silva (Câmpus Birigui), Bruno Nogueira Luz (Câmpus Boituva), Maurício
9 Costa Carreira (Câmpus Bragança Paulista), Eberval Oliveira Castro (Câmpus Campinas), Walter

10 Luiz Andrade de Oliveira (Câmpus Campos do Jordão), Waldo Luís de Lucca (Câmpus
11 Capivari), Tânia Cristina Lemes Soares Foces (Câmpus Caraguatatuba), Osvaldo Severino Júnior
12 (Câmpus Catanduva), Ana Claudia Oliveira de Almeida Nascimento (Câmpus Cubatão), Ricardo
13 Agostinho Rezende Júnior (Câmpus Guarulhos), Edgar Noda (Câmpus Hortolândia), Wilson José
14 da Silva (Câmpus Ilha Solteira), Ragnar Orlando Hammarstrom (Câmpus Itapetininga), Denilson
15 Mauri (Câmpus Itaquaquecetuba), Wagner Ferraz Castro (Câmpus Jacareí), Lucivaldo Paz de Lira
16 Lira (Câmpus Jundiaí), Sharon Rigazzo Flores (Câmpus Matão), Cynthia Regina Fischer.
17 (Câmpus Pirituba), Felix Hildinger (Câmpus Pres. Epitácio), Fábio de Azevedo Pereira (Câmpus
18 Registro), Rivelli Pinto (Câmpus São Carlos), João Paulo Pereira e Menoti Borri (Câmpus São
19 João da Boa Vista), Valdeci Donjzete Gonçalves (Câmpus São José dos Campos), Luis Fernando
20 de Freitas Camargo (Câmpus São Miguel Paulista), Luiz Cláudio de Matos (Câmpus São Paulo),
21 Ricardo dos Santos Coelho (Câmpus São Roque), Eduardo André Mossin (Câmpus Sertãozinho),
22 Denilson de Camargo Mirim (Câmpus Sorocaba), Breno Teixeira Santos Fernochio (Câmpus
23 Suzano), Marcos Roberto Leite da Silva (Câmpus Tupã), Marcos Amorielle Furini (Câmpus
24 Votuporanga), Eduardo Leal (PRD), Fernanda Sorrentino Atanes (PRX), Palloma Ribeiro Cuba
25 dos Santos (DIE), e os secretários Ari Gomes da Mota Filho e Fernando Costa Klauk.
26 ABERTURA DA REUNIÃO: O presidente Eduardo Antônio Modena deu por aberta a reunião
27 agradecendo a presença de todos. I. EXPEDIENTE: Ata da reunião anterior. A ata da reunião
28 anterior (24/04/2018) foi aprovada por unanimidade. II. ORDEM DO DIA: O presidente da
29 reunião, depois de tecer breves comentários sobre a grande valia da planilha de impacto,
30 principalmente para Cs docentes, convidou Jean Carlos Rodrigues da Silva para fazer sua
31 apresentação sobre o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI). Iniciou o apresentador
32 fazendo um sucinto relato sobre as atividades do PDI desde o ano passado. Comentou sobre os
33 fóruns de desenvolvimento institucional, um trabalho realizado nos câmpus entre outubro e
34 novembro. Com imagens projetadas em tela, prestou as informações sobre as etapas do processo
35 de desenvolvimento do PDI, e dados estatísticos como o número de participações diretas através
36 de reuniões presenciais, em torno de 4 (quatro) mil, os assuntos discutidos nos fóruns, destacando
37 entre eles a missão, visão e valores do instituto, e os desafios institucionais propostos pela
38 comissão central, estendida aos câmpus, para que propusessem soluções e ações que ajudassem
39 na superação das dificuldades de cada unidade de ensino do IFSP. Disse também que ao grupo de
40 trabalho responsável pela elaboração do PDI foi incumbida a realização da análise e tabulação
41 dos dados recebidos dos câmpus, qualitativa e quantitativamente. Comentou que a proposta
42 inicial da comissão central teria sido a inclusão da palavra "científica" no termo "formação
43 profissional e tecnologia", que incluiria a formação cidadã integral e humanística. Destacou que a N^
44 missão proposta no PDI atual, que se encerraria nesse ano era a de construir uma práxis educativa \
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45- que contribuísse para a inserção social para a formação integradora e para a produção de
46 conhecimento. O resultado das análises das participações da comunidade, da comissão, das
47 comissões locais e a proposta aprovada pela comissão central fora a de ofertar educação
48 profissional, científica e tecnológica, orientada por uma práxis educativa que efetivasse a
49 formação integral e contribuísse para a inclusão social, desenvolvimento regional, produção e
50 socialização do conhecimento. Dentre outras inclusões sugeridas pelas comissões locais e
51 aprovadas pela comissão central destacaram-se a democracia de direitos humanos e ética,
52 excelência em gestão participativa e democrática e identidade institucional, inclusão social,
53 inovação, respeito à diversidade, soberania nacional, sustentabilidade e transparência. Prosseguiu
54 o relator com os esclarecimentos e apontamentos sobre as 3 (três) principais perspectivas do PDI:
55 missão, visão e valores. Observou sobre a adequada utilização dos recursos, as ofertas dos cursos
56 atuais e futuros, a promoção de melhores condições de trabalho e qualidade de vida para os
57 servidores, a sociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, fortalecer a imagem do IFSP e
58 aperfeiçoar os sistemas informatizados e a governança do IFSP. Como perspectiva de sociedade
59 garantir a permanência e êxito focar na formação integral do estudante. Destacou também as
60 ações visando a defesa da educação profissional e tecnológica do ensino superior público, gratuito
61 e de qualidade. Reforçou que a revisão do PDI foi amplamente debatida através de diversos
62 encontros nos câmpus, que contou com a efetiva participação das comunidades, somando algo em
63 torno de 5 (cinco) mil pessoas no total. Disse que todas as sugestões foram acolhidas pelas
64 comissões temáticas e que estariam sendo compiladas e tabuladas. Disse que a comissão
65 organizadora do PDI promovera nas duas semanas anteriores capacitações profissionais sobre a
66 planilha de impacto, nos câmpus Sertãozinho, Salto, Birigui, São Paulo e Piracicaba. Também
67 foram tratados assuntos referentes a alguns indicadores e cálculo de balizadores pelas comissões
68 locais e sobre a matriz-conif. Disse que já tinha enviado aos diretores de câmpus um memorando
69 circular no começo do mês sobre as diretrizes que estariam no novo plano de ofertas de cursos e
70 vagas da instituição. Observou que as propostas dos campos sobre a oferta de cursos e vagas
71 seriam analisadas no começo de outubro, e em novembro a consolidação da minuta geral do PDI
72 para consulta pública e submissão à últimareunião do conselho superior do ano. Comentou que a
73 comissão já estava buscando há algum tempo algum instrumento que pudesse organizar melhor
74 os dados e os balizadores dos campos, os cálculos dos indicadores para que se pudesse nortear
75 melhor os trabalhos. Tal fora encontrado através da visita técnica feita ao Instituto Federal de

76 Santa Catarina, uma planilha que fora adaptada para atender às necessidades do IFSP, e que na
77 qual todos os cursos que seriam submetidos a essa mesma planilha de impacto, porque ela já
78 projetava os balizadores e os indicadores de forma mais efetiva. Deu seguimento aos
79 esclarecimentos técnicos sobre os dados apresentados nas imagens projetadas, e finalizou com o
80 resumo do cronograma apresentado até a concretização do PDI. O dirigente Breno Teixeira
81 perguntou, em relação aos câmpus, se estavam sendo oferecidas a modalidade Médio com
82 professores exclusivamente do instituto ou também com professores da rede federal. Ainda sob
83 esse aspecto, se a política a ser adotada era permanecer com o EJA em três anos. Outro
84 questionamento do dirigente foi a respeito da possibilidade de deixar os dados abertos, para que
85 pudessem servir de base para as atualizações nos câmpus. O presidente esclareceu que, em
86 princípio a planilha já estava disponível para que os câmpus pudessem inserir os dados
87 necessários. Disse em seguida que a plataforma Nilo Peçanha não estava disponível para o IFSP.
88 O pró-reitor de ensino, Reginaldo Vitor Pereira, esclareceu que quando se tratava de professores
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89 da instituição, o valor era por conta do aluno equivalente; quando em parceria, seja com o
90 município ou o estado, como o ensino fundamental, era considerada a carga de 200 horas. Nesse
91 sentido, disse o pró-reitor que existem algumas interpretações para isso. Comentou que a PRE
92 pretendia fazer uma consulta ao MEC para' saber como essa questão deveria ser-interpretada.
93 Planejamento de obra (DIE) e Informes sobre orçamento (PRA). Apresentação: Sumário
94 Batista dos Santos. Iniciou o apresentador esclarecendo que na sexta-feira anterior já fora
95 publicada p processo da construção de quadras no Sistema de Registro de Preços (SRP), e que a
96 expectativa de conclusão do processo era em torno de 60 dias. Disse que o processo seria um
97 pouco mais demorado em razão da possibilidade de haver 24 itens, onde cada empresa pegaria
98 um item. Informou que o Planejamento inicial era de construir um ginásio poliesportivo em cada
99 câmpus, mas talvez até o final do ano não fosse possível a realização dos contratos de todos os

100 itens. Disse que a etapa seguinte era de fazer a cobertura desses espaços, e depois, se possível os
101 restaurantes. Depois finalizou com um breve histórico sobre os valores investidos desde 2012, e
102 sobre a dificuldade de adquirir recursos para esses investimentos. Comitê de Governança,
103 Integridade, Gestão de Riscos e Controles do IFSP. Apresentação: Antônio A. Palladino. O
104 servidor José Aparecido da Silva iniciou informando que a matéria a ser apresentada se tratava de
105 uma incumbência passada pela pró-reitoria desenvolvimento à diretoria, com o objetivo de
106 formalizar a governança na instituição, conforme já fora orientado pelo MPOG, pela CGU e
107 TCU. Disse que já existiam várias diretrizes normativas em relação a isso, e que a sua
108 apresentação era apenas introdutória, e seria complementada em seguida pelo professor Palladino.
109 Resumidamente explicou que o propósito da governança do IFSP era de devolver à sociedade
110 aquilo que produzira no âmbito educacional. Citou os princípios que norteavam a governança: a
111 ' avaliação, a estratégia e o monitoramento. Disse que os indicadores seriam produzidos com o
112 sistema Tableau, do Ministério da Fazenda, também já utilizado por vários outros órgãos. Dentre
113 os pontos que seriam trabalhados pelo comitê citou a integridade, gestão de riscos, controles
114 internos e o Compliance, fazendo breves comentários sobre cada um deles. O professor Palladino,
115 retomando o que já fora elucidado pelo servidor José Aparecido, esclareceu que o escritório de
116 processos do IFSP, com base em todas as normativas pertinentes, elaborou uma portaria, no
117 sentido de institucionalizar a governança, integridade, gestão de riscos e controles do IFSP. em
118 seguida, elencou os membros do comitê: o reitor do IFSP, os pró-reitores (PRE, PRX, PRP,
119 PRA, PRD) e dois membros do colégio de dirigentes. Apresentou como os órgãos de
120 assessoramento do comitê a Secretaria do Gabinete da Reitoria do IFSP (administrativo para os
121 trabalhos do Comitê), Unidade de Auditoria Interna -UADIN (controles internos), o Escritório de .
122 Processos (gestão de riscos e processos) e a Diretoria de Desenvolvimento Institucional-DDI.
123 Observou também que as Comissões realizariam estudos, pesquisas institucionais, análises e
124 criação das minutas das políticas. Quanto às atribuições do Comitê, destacou a adequação de
125 Regime Interno do Comitê, caso necessário; a formação de Comissões específicas para a análise e
126 criação das políticas de Governança, Integridade, Gestão de Riscos e Controles do IFSP e
127 acompanhamento de seus trabalhos; analisar e comentar as minutas das políticas propostas pelas
128 comissões. Disse que o comitê também se responsabilizaria pela submissão ao Consup, da
129 aprovação e da implantação das políticas de governança. Apresentou como uma proposição a
130 Comissão de Elaboração da Política de Gestão de Riscos e Controles do IFSP, que teria como
131 principais atribuições: realizar estudos para a regulamentação das práticas da gestão de riscos e _»
132 controles; definir agenda de trabalho para a construção da Política de Gestão de Riscos e
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133 Controles do IFSP; submeter a minuta da política ao Comitê de Governança, Integridade e Gestão
134 de Riscos e Controles. Seriam os membros dessa comissão as pró-reitorias, a diretoria de
135 desenvolvimento institucional-DDI, a Assessoria de Assuntos de Gestão com Pessoas, Assessoria
136 de Tecnologia de Informação, o Escritório de Processos e o Colégio de Dirigentes. Na assessoria
137 da comissão, a proposta de membros seriam o gabinete da reitoria, a UADIN e a Ouvidoria.
138 Terminada a apresentação, pediu que o colégio de dirigentes indicasse dois membros que
139 pudessem compor o comitê de governança, reforçando que sem essa indicação não seria possível
140 iniciar os trabalhos do comitê. O presidente fez a mesma recomendação ao pró-reitor Vitor
141 Pereira, para que também indicasse um representante do setor. Informou, em seguida, que a
142 instituição estava prestes a inaugurar 19 ambientes de ensino, entre laboratórios e salas de aula, e
143 também um outro grande ambiente de ensino de esportes, a sala de educação física, fazendo o
144 convite aos diretores para visitá-los. INFORMES: O pró-reitor de Ensino se apresentou para dar
145 alguns informes. Em relação à demanda do SUS sobre cursos na área da saúde, convidou o
146 servidor Alexandre Alves para explanar. Iniciou este informando que, além daquela apresentação,
147 seria enviada outra apresentação feita pela equipe da escola politécnica em saúde, na fundação
148 Oswaldo Cruz. Comentou sobre a possibilidade da realização de uma parceria entre as escolas
149 técnicas do Sistema Único de Saúde (SUS) e com os institutos federais, fruto de uma ação
150 conjunta do MEC, através de seus representantes e dos representantes do ministério da saúde. Fez
151 um breve histórico sobre as escolas técnicas do SUS, onde nele trouxe também os motivos que
152 despertaram o interesse dos órgãos a estabelecerem os acordos de cooperação, entre eles, o de
153 formar e capacitar os profissionais da área que já estavam na ativa. Observou que, em reunião
154 com membros da SETEC/MEC e da Fundação Oswaldo Cruz, uma das questões discutidas tinha
155 sido as diversas formas-de cooperação que poderiam se estabelecer, mesmo que o IFSP não
156 possuísse cursos voltados para a área pretendida pelo SUS, como o compartilhamento da
157 infraestrutura, por exemplo, ou outras ações relacionadas à saúde, como o programa de
158 alimentação escolar e cursos. Continuou o pró-reitor com o informe sobre a organização didática
159 da educação básica, agradecendo aos câmpus que enviaram contribuições em relação aos artigos
160 do documento. Disse que tinha sido feito uma releitura do texto como um todo, e que nesse
161 processo de revisão o texto que foi colocado para consulta poderia ser muito diferente daquele
162 que seria encaminhado para aprovação, considerando o posicionamento dos câmpus. Convidou o
163 professor Ricardo dos Santos Coelho, membro do conselho superior, para que fizesse a relatoria
164 na próxima reunião. Sobre o edital de chamada para o currículo de referência, que estaria aberto
165 até o dia 8 de julho, sugeriu que se fizesse um esclarecimento em relação à importância dessa
166 metodologia que fora aprovada no conselho superior, que ia de encontro a algumas necessidades
167 bem urgentes, principalmente em relação ao orçamento da instituição, no sentido de amenizar
168 possíveis reduções de recursos em alguns câmpus que estão com cursos muito acima da carga
169 horária mínima. Quanto ao projeto currículo de referência, em certa medida, disse ter recebido
170 algumas falácias errí relação à articulação do currículo de referência, à reforma do ensino médio e
171. que, de algum modo, a reitoria faria a articulação com a reforma do ensino médio. Reforçou que
172 se tratava de falácias, carente de fundamentações. Lembrou aos presentes que o próprio conselho
173 superior da instituição já tinha aprovado, por meio de resolução, a manutenção das disciplinas.
174 Informou, em seguida, sobre o edital do banco de avaliadores para servidores e colaboradores
175 externos até o dia 29 de junho, edital que fora proposto para formar um banco de avaliadores de
176 cursos da instituição. Comentou também sobre o Congresso de Educação Profissional e
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Tecnológica do IFSP (Conept) que receberia os trabalhos acadêmicos até o dia Io de julho, bem
como as amostras de projetos integradores e a de práticas pedagógicas e currículos inovadores.
Informou em seguida que no dia 7 de junho tinha sido assinada a instrução normativa número 3
(três), que tratava da tramitação de recursos, e que contemplava o preenchimento de lacunas em
alguns modelos de documentos solicitados pela resolução 143/2016. Trouxe ainda informes sobre
uma videoconferência que se realizaria na mesma semana, para tratar da chamada pública do
PNAE, programa nacional de alimentação escolar. Quanto ao edital spbre práticas pedagógicas e
curriculares inovadores, disse que recebera 22 projetos, lembrando que só seriam contemplados
10 projetos, por conta do orçamento. Sobre a eleição do Conen, no qual o colégio de dirigentes
tem representação de um titular e um suplente, informou que se iniciaria em agosto, observando o
direito de recondução dos membros representantes do colégio de dirigentes, professor Marcos
Furini como titular, e o professor Bruno Nogueira Luz como suplente, que confirmaram o
interesse pela reeleição. Cursos de Extensão: Diagnóstico e Considerações (PRX) -
Apresentação: Wilson de Andrade Matos. A pauta não foi apresentada. ENCERRAMENTO:
Não havendo mais o que tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a 4a
Reunião Ordinária do Colégio de Dirigentes. Eu, Fernando Costa Klauk, que lavrei a presente
Ata, certifico e dou fé que ela foi aprovada pelos membros deste Colégio, e vai assinada por
mim, por Ari Gomes da Mota Filho e pelo presidente.
Nome Assinatura Rubrica

mmEduardo Antônio Modena

Ari Gomes da Mota Filho

Fernando Costa Klauk
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