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ATA DA NONA REUNIAo ORDINARIA DO CONSELHO SUPERIOR DO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCA<;Ao, CIENCIA E TECNOLOGIA DE sAo
PAULO DO ANO DE DOtS MIL E ONZE. Aos seis dias do mes de dezembro do
ana de dois mil e onze, realizou-se, na sala de reunioes da Reitoria, as quatorze horas e
trinta minutos, sob presidencia do reitor, Professor Arnaldo Augusto Ciquielo Borges,
da presel19a da chefe de Gabinete, Celina Alves Pereira, e dos seguintes conselheiros:
Francisco de Assis Pereira Lima, Carmen Monteiro Fernandes, Jose Ricardo Moraes de
Oliveira, Simone Maria Magalhaes, Flavia Feitosa Santana, Raphael de Abreu Alves,
Helio Fritz Kiessling, Crounel Marins, Jose Antonio Neves, Marcia Helena Marques
Rabelo, Jose Carlos Mendes Manzano, Ernesto Kenji Luna, Carlos Henrique
Barroqueiro, Jose Carlos Bressiani, Thalita Oi Bella Costa Monteiro, secretaria.
Ausencias Justificadas: Milton Gioia Junior, Manuel Canoza Miguez, Alipio Santos
Leal Neto, Fabio Koiti Shiomi, Jose Eduardo Nogueira Villela, Gilberto Fernandes,
Aline Paes de Araujo, Wanda Silva Rodrigues e Erick Prado Arruda. Convidados:
Eduardo Antonio Modena. I-ABERTURA DA REUNIAo: Constatado 0 quorum
regimental, 0 presidente deu pOI' abertos os trabalhos da presente sessao, inicialmente
agradecendo a presenya de todos II-EXPEDIENTE: Aprovayao da ata anterior. A ata
foi aprovada pOI' unanimidade. 0 conselheiro Marins pediu a inclusao na ata de mais
justificativas sobre sua abstenyao de voto sobre 0 acordo de cooperayao do IFSP com a
Secretaria de Educayao do Estado de Sao Paulo. Comunicados: a) Projeto Tapera - 0

presidente fez uma breve introduyao do que e 0 projeto que solicita apoio institucional e
financeiro ao IFSP e informou os conselheiros de que 0 professor Jose Eduardo
Rodrigues de Miranda e 0 aluno Jose Mario Ferraz, ambos do Campus Saito, estavam a
caminho para apresentar em detalhes 0 projeto e a reivindicayao junto ao Conselho.
Aproveitou para pedir a autorizayao dos conselheiros para que eles entrassem na
reuniao. ORDEM DO DIA: I) Atividadcs doccntcs - Relator: Jose Antonio Neves. 0
relator fez l1I11 hist6rico da discussao em torno da materia desde 0 inicio do ano de 20 II.
o presidente interrompeu e pedi u autorizayao para entrada do representante da Reitoria
para a apresentayao da proposta da Resoluyao n.o 270. 0 pr6-reitor de Ensino, Thomas
Edson Filgueiras Filho, relatou 0 andamento das propostas. 0 professor mencionou a
reuniao com 0 Ministerio Pllblico e 0 seu resultado, 0 Grupo de Trabalho. Assim, foram
escolhidos os membros para representar 0 Colegio de Oirigentes e as reunioes
aconteceram na sede do Sindicato e na Reitoria. Os pontos criticos: as 17 horas-aula
atribufdas; realizayao de projetos de pesquisa e extensao obrigatoriamente dentro do
campus; atendimento as aulas e melhor caracterizayao do que era projeto de pesquisa e
de onde poderiam sail' os incentivos. A lmica questao que nao esta plenamente atendida
e a questao das 17 horas, mas cada diretor tem l1l11 prazo para colocar em pratica. As
aulas devem ser garantidas e, para alguns diretores, nao ha de forya de trabalho
suficiente para atender 0 minimo. As portarias que foram expedidas regulamentando a
resoluyao continuam valendo. 0 pr6-reitor de Ensino agradeceu e se retirou. Retomando
os trabalhos, 0 presidente convidou os representantes do Sindicato e do Comando de
Greve. 0 professor Modena iniciou a apresentayao dos participantes: prof. Wilson,
Maciel, Alice e Bonfim. A professora Alice relatou 0 hist6rico das reunioes e 0 avanyO
das negociayoes no Grupo de Trabalho. 0 conselheiro Manzano questionou a r~ yaO
de aulas par,a os professores que dao aula no PROEJA, A conselheim ~anllen & el,1
que ""nll1guem quer dar aula no PROEJA". 0 professor Modena Jusllficou que nao ha
pesquisa para afirmar isso e que se imagina que 0 trabalho necessita de adaptayao para
nao ser tao profundo e em alguns casos os professores ate preferem dar aula no

PROEJA 0 wo"'h'iro M","ooilm£j=romw,,,
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apresentado pelos integrantes do Grupo de Trabalho. A conselheira Flavia questionou se
havia nlll1lero de professores que evadiram da Instillliyao. A professora Alice explicou
que nao e que e dificil repor lll1l professor que sai. A conselheira Flavia argumentou que
se pode trabalhar com professor substituto. 0 conselheiro Marins explicou que a perda
se deve para as outras universidades federais pela falta de equalizayao da carreira. que e
uma briga que deve ser feita com 0 governo federal. 0 conselheiro Manzano observou
que ha seis meses nao comparece it reuniao do Conselho que "a conversa e igual". A
conselheira Simone aproveitou a questao e disse que 0 Conselho Superior precisa se
debruyar sobre 0 assunto e sugeriu que a conselheira Flavia apresentasse a proposta de
averiguayao de quantos professores pediram demissao pOI' conta da Resoluyao n.o 270.
o presidente respondeu, assim como a conselheira Carmen e a conselheira Marcia, que
nenhum professor pediu exonerayao e explicou que a necessidade de regulamentayao da
atividade docente pOI' meio da Resoluyao n.o 270 se deve porque muitos professores nao
conseguem comproval' que trabalham no IFSP 40 horas pOI' semana, 0 que e alvo de
auditoria da Controladoria Geral da Uniao (CGU) e do Tribunal de Contas da Uniao
(TCU). Outro problema e 0 baixo atrativo do salario e as deficiencias de carreira. Um
professor em fim de carreira ganha 50% menos do que um professor ingressante com
titulayao de doutorado. Assim como 0 atrativo do mercado de trabalho, que esta
aquecido. A conselheira Simone retomou a palavra e concorda que e possivel que nao
haja fuga de professores pOI' conta da Resoluyao n.o 270, no entanto, concorda com 0

Grupo de Trabalho quando afirma que ha professores ministrando aulas em sete
disciplinas diferentes. 0 presidente sugeriu que 0 sindicato apontasse quais os
profissionais que se demitiram pOI' conta da Resoluyao n.o 270. Tambem explicou que
nao ha como parametrizar a questao da atribuiyao de aula em diversas disciplinas, pois
ha disciplina que pode demandar muito mais complexidade de preparayao de aula do
que outras. E que a Pro-Reitoria de Ensino esta fazendo a reformulayao de cursos para
acabar com algumas situayoes como varios professores ministrando a mesma disciplina
ou cursos muito longos, que demandam muitos professores que poderiam atender outros
cursos. 0 conselheiro Marins afirmou que a criayao do Grupo de Trabalho foi um
avanyo, disse que 0 Grupo de Trabalho produziu e tem potencial para produzir mais. 0
conselheiro Manzano disse que e necessario fazer um pacto etico para nao haver
prejuizo aos alunos. "Vamos parar com isso, 0 professor tem que se conscientizar de que
ele tem que dar aula", disse. A conselheira Flavia disse que e necessario resgatar a que
veio 0 IFSP e que os exemplos trazidos pelo conselheiro Marins nao sao 0 de melhor
serviyo prestado it populayao. 0 conselheiro Kenji disse que nao tem mais orgulho da
lnstituiyao e que tanto 0 Grupo de Trabalho quanto 0 Colegio de Dirigentes ignoram 0

que ja esta expresso nos pareces do Conselho Nacional de Educayao e na CLT, Os
conselheiros Carmen e Jose Ricardo lembraram que "nos nao somo regidos pela CLr',
o conselheiro Kenji completou dizendo que as condiyoes em que trabalha nao sao boas,
dando aulas sem projetor e sem lousa. 0 presidente pediu para que 0 conselheiro
encaminhasse as solicitayoes pOI' escrito it Reitoria e pediu a retomada da palavra ao
relator da materia. 0 conselheiro Neves complementou a apresentayao e a conselheira
Carmen lembrou a alterayao de "conselho" para 0 "comite" no artigo 6.°, po'
"conselho" nao esta previsto na legislayao. 0 conselheiro Marins ,,PI po
"autocapacitayao em programas de graduayao, pos-doc etc". A conselheira iCa' len
lembrou que 0 termo "pos-graduayao" .ia abrange tudo, inclusive os servidores tecnico
administrativos. E 0 conselheiro Manzano propos "autocapacitayao em cursos e
programas de pos-graduayao". 0 presidente lembrou que toda a documentayao procura
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Particularmente, 0 Campus Sao Paulo tem um problema serio, que tem a quantidade de
seus professores no limite, e a Reitoria lem feito todos os esforyos para trocar todos os
professores substitutos por efetivos e. ainda assim, existem seis cursos para serem
equalizados. 0 conselheiro Ernesto pediu a troca do encaminhamenlo das portarias para,
em vez de 0 "Colegio de Dirigentes" para "Conselho Superior". pois 0 Conselho
Superior tem representantes de toda a comunidade e pode apontar algum ponto
ambiguo. 0 conselheiro Jose Ricardo lembrou que a portaria trabalha com a
operacionalizayao do que est<i determinado pela resoluyao. 0 conselheiro Marins
considera que nao e necessario vir ao Conselho Superior, mas ao Grupo de Trabalho em
parceria com 0 Colegio de Dirigentes. 0 conselheiro Raphael disse que teria que se
ausentar e mostrou-se favoravel ao que foi apresentado pelo presidente, alterando-se a
questao da pos-graduayao. 0 presidente colocou em votayao a proposta dos conselheiros
Marins e Kenji sobre 0 encaminhamento ao Grupo de Trabalho e ao Colegio de
Dirigentes e somente quatro conselheiros votaram a favor. Nao houve abstenyao e
considerou-se entao a proposta do relator aprovada. Projeto Tapera 0 presidente pediu
autorizayao do Conselho para a entrada do professor e do aluno do Campus SaIto a tim
de explicar 0 projeto Tapera. Eles apresentaram 0 projeto do aviao de carga
radiocontrolado desenvolvido pelos alunos clo curso Tecnico em Gestao da Procluyao
Industrial do Campus Saito. Com a premiayao em outubro, os alunos agora irao
representar 0 IFSP e 0 Brasilna ediyao americana da competiyao SAE Ael'odesign e, Jlor
isso, estao precisando cle mais apoio cia Instituiyao. A conselheira Marcia puxou
aplausos ao aluno e ao professor e os clemais conselheiros seguiram-na, prestanclo os
cumprimentos aos dois. 0 conselheiro Barroqueiro incluiu que a Instituiyao deveria
apoiar a propria pesquisa clos alunos, alem de tinanciar a passagem e a hospedagem. A
conselheira Marcia perguntou ao aluno se ele tem orgulho de estudar na IFSP. Ele disse
que sim. Apos, 0 professor e 0 aluno se retiraram. Retomando os trabalhos, 0 presidente
explicou que propos que os campi Saito e Sao Carlos atuem juntos, toclos os
engenheiros aeronauticos, neste trabalho, para torna-Io um projeto cle pesquisa. Uma
escola do Canada vira no inicio clo proximo ano conhecer 0 projeto. Quanto ao
tinanciamento da viagem, 0 presidenle disse que trara ao Conselho uma proposta caso 0

oryanlento ultrapasse 0 limite que a Reitoria pode administrar. Caso seja viavel dentro
dos recursos do IFSP, ele se comprometeu a usar verba da propria Reitoria. 2) Boisa
auxilio da SETEC/MEC - Pronatec - processo n.o 23059.004347/2011-12 
Relatora Aline Paes de Araujo. A relatora esta ausente, mas deixou 0 relatorio para a
apresentayao feita pelo presidenle. Ele explicou a proposta do Pronatec, que envolve a
oferta de cursos de educayao protissional, em especial os cursos de qualiticayao, cursos
tecnicos e outros. 0 programa utiliza parceria com a Secretaria cle Eclucayao do Estaclo
de Sao Paulo, enfatizando que esses cursos nao tem a ver com os do acordo de
cooperayao aprovado na ultima reuniao. Sao cursos que nao estao na grade clo IFSP. Os
professores vao receber uma bolsa e 0 pedido coletivo dos professores do IFSP e de que
todos possam participar do Pronatec, mesmo aqueles que sao regime cle dedicayao
exclusiva. A proposta e de que 0 Conselho emita uma resoluyao que permita os RDE
participarem clo programa, clescle que nao ultrapassem um limite cle carga honiria e
nao seja concomitante com 0 horario de trabalho no IFSP. A conselheira C 'n
explicou aos demais conselheiros que 0 relatorio da conselheira Aline restringe rupo
que eSla atuando na coordenayao e ressaltou que seria bom 0 Conselho Superior, ao
expedir a resoluyao, ampliar a concessao aos serviclores que irao trabalhar no projeto
para que a materia nao volle it paula para nova deliberayao. 0 conselheiro Marins

<
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Pronatec. 0 presidente e a conselheira Carmen destacaram que os diretores gerais foram
incumbidos de fazer esta explana~ao e que os coordenadores de extensao de todos os
campi tiveram reuniao com a PRX para ter total esclarecimenlo. 0 conselheiro Marins
sugeriu refor~o e 0 presidenle alel10u que exisle materia sobre 0 assunto no site do IFSP
e que a politico e de total esclarecimento a cada passo que e dado neste projeto. 0
conselheiro Marins tambem sugeriu que os criterios de sele~ao do docente sejam "bem
elaborados e que nao haja disparidades politicas, nem de um lado nem de outro". 0
presidente esclareceu que os criterios ja estao sendo construidos, inclusive considerando
as regras que vem de fora. 0 conselheiro Barroqueiro transmitiu os parabens ao IFSP da
coordenadora da SEED do MEC por ser 0 unico instituto com IGC (indice geral de
cursos) igual 4. Os demais institutos eram IGC igual a 3. 0 presidente perguntou ao
conselheiro se ele tinha orgulho da Federal e ele respondeu que sim. 0 IGC igual a 4 faz
com que 0 reconhecimento de curso ocorra pela portaria n0n11ativa do MEC n.o 40 ou
seja. nao necessita de nova avalia~ao. explicou 0 conselheiro Barroqueiro. Colocado 0
item 2 em vota~ao, os conselheiros aprovaram a proposta. 3) Calendarios de reposi~ao

de aula - relatora Carmen Monteiro Fernandes. A conselheira explicou que nao houve
tempo de passar 0 relat6rio aos conselheiros e fez um arrazoado da materia e
complementou que a Pr6-Reitoria de Ensino tambem e responsavel por acompanhar os
calendarios. Pontuou quais campi apresentaram calendario e quais apresentaram
comunicados, memorandos e atas de reuniao de negociayao. Posto isso, a relatora emitiu
o parecer desfavoravel de aprovayao dos calendarios apresentados. Relatou ainda 0 caso
de uma mae de aluno que disse estar indo ao Ministerio Pllblico porque nao sabe 0
calendario de reposiyao de aula do seu filho, aluno do Campus Sao Paulo. Como
proposta, a relatora sugeriu a recomendayao da PRE para orienlar a elaborayao dos
calendarios de reposiyao de aula. A conselheira Marcia explicou 0 que houve em
Cubatao, onde e diretora gera!. La, eles ulilizaram 0 modelo ja existente. A conselheira
lembrou que se a PRE vai ter tempo para reformular 0 modo de apresentayao de
calendario, 0 ano continua correndo e nao ha tempo de passar novamente pelo
Conselho. 0 presidente ponderou que a PRE vai articular com os diretores e adequar os
calendarios, ou seja, validar, como solicita 0 Ministerio Pllblico. 0 conselheiro
Manzano questionou se havera uma reuniao extraordinaria para aprovayao dos
calendarios. 0 presidente respondeu que 0 Conselho e que vai deliberar. 4)
Reformula~iio dos cursos de Tecnologia em Automa~iio Industrial do Camp tiS

Guarulhos e de Licenciatura do CamptiS Sertiiozinho - relatora Carmen Monteiro
Fernandes A relatora sugeriu aprovayao em bloco desses cursos porque os cursos ja
passaram pelo Conselho Tecnico Profissiona!. assim como os dos itens 5) Licenciatura
de Quimica do Camptls Catanduva. Tecnologia em Gestiio de Turismo do Campus
Barretos, Tecnologia em Alimentos do Campus Avanyado Matao, Tecnologia em
Gestiio Ambiental do Campus Sao Roque e Tecnologia em Mecatronica Industrial do
Campus Araraquara e 6) Tecnologia em Analise e Desenvolvimento de Sistemas dos
Campi Campos do Jordao e Presidente Epitacio, e niio tem ressalva. A conselheira
Marcia questionou 0 quantitativo de professores para 0 curso de Tecnologia de ~~--r'-

Desenvolvimento de Sistemas do Campus Campos do Jordao e a relatora responde ue
esta con'eto e que 0 unico curso que nao 0 lem e 0 de Licenciatura em Qu" lica Jl
Sertaozinho que ela pediu para que nao enlrasse na pauta do Conselho Su . 'ju( 0
presidente resumiu a proposta de aprovayao em bloco de todos os cursos. Nenhum
conselheiro se opos e os cursos foram aprovados. Assim, houve a proposta de uma
reuniao extraordinaria para aprovayao de outros J 5 cursos. 0 conselheiro Marins
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\97 Resolu9aO n.o 270. 0 presidente respondeu que os cursos recem-aprovados pelo
198 Conselho sao os previstos na expansao e contam com for9a de trabalho e que 0

199 problema cronico esta no Campus Sao Paulo. Explicou tambem que a Institui9ao esta
200 mudando a forma de proposta de novos cursos, que, a partir de 2012, comprometera
201 mais 0 diretor do campus e a sua equipe. 0 presidente disse que 0 ultimo item da
202 reuniao, e1ei9ao dos representantes do Conselho Superior, ficara para a reuniao
203 extraordimiria. Nada mais havendo, 0 Presidente agradeceu a participa9ao de todos os
204 presentes, declarou encerrada a reuniao, da qual eu, Thalita Oi Bella Costa Monteiro,
205 secretaria, lavrei esta ata que, depois de aprovada, vai assinada pOI' mim, t:lo Presidente
206 e pelos conselheiros presentes.
207
208 Arnaldo Augusto Ciquielo Borges

209 Celina Alves Pereira
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