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ATA DA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO SUPERIOR DO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO
PAULO, DO ANO DE DOIS MIL E TREZE. Aos cinco dias do mês de novembro do ano
de dois mil e treze, realizou-se na sala de reuniões da reitoria, às treze horas, sob a presidência
do Reitor, Professor Eduardo Antonio Modena, e com a presença dos conselheiros Anderson
Gustavo Lahr, Andrea Cristina Zoca, Caio Ítalo Marcieri Pimpinato, Daniel Garcia Flores,
Denilza da Silva Frade, Eduardo Marmo Moreira, Everaldo Nassar Moreira, Francisco
Antônio de Almeida, Francisco de Assis Pereira Lima, Francisco Rosta Filho, Iara Pedro,
Jean-Claude Eduardo Silberfeld, João Baptista S. Cascaldi, Joel Dias Saade, Manoel Canosa
Miguez, Marcos Roberto Ruybal Bica, Paulo José Evaristo da Silva, Ricardo Donizete P. de
Souza, Robson Nunes da Silva, Sílvia Regina Macedo Pasini e Wania Tedeschi e da secretária
Rita de Cássia Fernandes Cristóvão. Ausências Justificadas: Arnaldo Augusto Ciquielo
Borges, Débora Eloiza Simeão, Elias Roma Neto, Felipe Alexander Julio, Erick Prado
Arruda, Fernando José Gomes Landgraf, José Carlos Bressiani, Rodolfo William de Oliveira,
Valéria Aparecida Cabral e Walter Volpe. I – ABERTURA DA REUNIÃO: Constatado o
quorum regimental, o presidente deu por abertos os trabalhos, inicialmente agradecendo a
presença de todos. Colocada em votação, a ata da reunião anterior foi aprovada por
unanimidade. O presidente solicitou aos presentes que os professores Cynthia Regina Fischer
e Whisner Fraga Mamede, Pró-Reitores de Ensino e de Desenvolvimento Institucional,
respectivamente, participassem da presente reunião, devido aos assuntos ligados às citadas
pró-reitorias a serem apreciados. Não houve objeções. II - ORDEM DO DIA: 1. Alteração
da Resolução n.º 200/2010 – Regulamento do Conselho Superior – Antes de dar início à
sua relatoria, o conselheiro João Baptista Cascaldi comunicou ao Conselho suas participações
em reuniões do Comitê Técnico-Profissional. Disse que, em reunião extraordinária do
Comitê, realizada no dia primeiro de novembro de 2013, foi elaborada uma sugestão de
critérios para abertura de cursos no IFSP, divididos em três etapas, sendo que a primeira
consistiria em um estudo preliminar de viabilidade e pertinência/pré-projeto, a segunda, na
elaboração do Projeto Pedagógico do Curso – PPC, e a terceira, na implantação do novo
curso. Propôs a criação de um documento oficial para regulamentar tais critérios. Deu
prosseguimento à apreciação do documento, lembrou que seriam analisados os artigos para os
quais foram enviadas propostas de alteração pela comunidade. Capítulo Extra: Das
Competências. A proposta de inclusão do capítulo extra foi retirada, visto que as questões
referentes a critérios de aberturas de cursos serão regulamentadas em documento oficial a ser
elaborado. Art. 20. Todo conselheiro poderá apresentar, por escrito, com antecedência de
dez dias úteis da reunião, solicitação para a inclusão de matéria na ordem do dia a ser
estabelecida, com a devida justificativa e fundamentação. Parágrafo Único Havendo a
inclusão da matéria, o presidente do Conselho determinará a leitura pelo autor da
proposição, submetendo-a a apreciação, discussão e deliberação. Os conselheiros
discutiram a respeito das pautas inseridas nas reuniões. A conselheira Wânia Tedeschi disse
que seria necessário entender quais as questões prioritárias a serem discutidas pelo colegiado.
Sugeriu que houvesse a divisão entre as dos campi e aquelas da reitoria. O conselheiro João
Baptista S. Cascaldi pontuou que seria necessário pautar assuntos de interesse presente do
IFSP, mas também relativos ao futuro da instituição. O conselheiro Everaldo Nassar Moreira
propôs que as solicitações de pauta fossem classificadas em urgentes e emergenciais e que
fossem indicados pelos solicitantes os prazos máximos em que as tais deverão ser aprovadas
pelo conselho. O conselheiro Manoel Canosa Miguez sugeriu que a proposta de pauta fosse
apresentada na reunião anterior. O presidente solicitou que houvesse a possibilidade de
inclusão de matérias extemporâneas nas pautas. Os conselheiros propuseram a seguinte
alteração do parágrafo único: Em cada reunião, o Conselho definirá a inclusão de itens de
pauta já propostos para a próxima reunião. Não houve objeções quanto à alteração do
citado parágrafo. Os conselheiros decidiram que o artigo 20 retornaria à pauta da próxima
reunião ordinária, em dezembro. Art. 22 Caso haja necessidade da realização de votação,
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esta poderá ser simbólica, nominal ou por escrutínio secreto, a critério do presidente ou
por decisão do Conselho. Houve duas propostas de alteração: Proposta 1: Caso haja
necessidade da realização de votação, esta poderá ser simbólica, nominal ou por escrutínio
aberto, a critério do presidente ou por decisão do Conselho. Proposta 2. Caso haja necessidade
da realização de votação, esta poderá ser simbólica ou nominal ou por escrutínio secreto, a
critério do presidente ou por decisão do Conselho. Após discussão, os conselheiros
elaboraram uma terceira proposta: Caso haja necessidade da realização de votação, esta
poderá ser simbólica, nominal ou por escrutínio secreto, a critério do presidente e com a
anuência do Conselho. As propostas foram colocadas em votação, e a de número três foi
aprovada por unanimidade. Art. 24 As decisões do Conselho Superior serão formalizadas
mediante resoluções que serão divulgadas em todos os campi do IFSP. Houve uma
proposta de alteração: As decisões do Conselho Superior serão formalizadas mediante
resoluções que serão divulgadas em todos os campi por meios de divulgação disponíveis no
IFSP. Houve discussão e o conselho propôs que fosse especificado que os meios de
divulgação seriam os oficiais do IFSP, como o seguinte texto: As decisões do Conselho
Superior serão formalizadas mediante resoluções que serão divulgadas em todos os meios
oficiais de divulgação disponíveis do IFSP. Colocada em votação, a proposta elaborada pelo
Conselho foi aprovada por unanimidade. Art. 29, inciso III enviar aos conselheiros a
convocação das reuniões, o material que será apreciado e o encaminhamento dos
processos distribuídos pelo presidente. Houve as seguintes propostas de alteração: Proposta
1: enviar aos conselheiros titulares e suplentes a convocação das reuniões, o material que será
apreciado e o encaminhamento dos processos distribuídos pelo presidente; Proposta 2: enviar
aos conselheiros titulares e suplentes o material que será apreciado e o encaminhamento dos
processos distribuídos pelo presidente. Colocadas em votação as propostas, a proposta n. 2 foi
aprovada por unanimidade. Inciso V encaminhar a convocação do conselheiro suplente,
quando da justificativa de ausência previamente encaminhada pelo respectivo titular.
Houve duas propostas de alteração: Proposta 1: Exclusão do inciso; Proposta 2:
Desmembramento em dois incisos: IV enviar aos conselheiros titulares a convocação das
reuniões; e V. enviar a convocação ao conselheiro suplente, quando do recebimento da
justificativa de ausência previamente encaminhada, por escrito, pelo respectivo titular.
Colocadas em votação as propostas, a proposta 2 foi aprovada por unanimidade. Art. 30 São
atribuições do Conselheiro, inciso III. relatar as matérias sob sua responsabilidade.
Houve a proposta de exclusão do inciso, que foi retirada pelo proponente. Art. 34 Não será
devida qualquer remuneração ao conselheiro pela participação em reuniões, sendo
considerada como relevante serviço. Proposta de alteração: Será devida uma remuneração
ao conselheiro pela participação em reuniões. O presidente solicitou aos conselheiros que o
Pró-Reitor de Administração, Professor Paulo Fernandes Júnior, pudesse participar da
discussão em questão. Não houve objeções. O conselheiro Francisco Antônio de Almeida,
autor da proposta, esclareceu aos conselheiros as motivações que o levaram a propor a
alteração. Explicou que os conselheiros realizam um trabalho para a instituição. Disse se
lembrar que o presidente do Conselho havia cogitado, em passado, a verificação dessa
possibilidade. Esclareceu que havia dificuldades de participação nas reuniões, visto que,
muitas vezes, os custos com a viagem dos conselheiros não eram cobertos pelo valor recebido
nas diárias. Acrescentou, ainda, que pedidos de ressarcimento do valor das passagens pagas
por ele para participar a reuniões foram indeferidos pela reitoria. Foi aberta a discussão sobre
a matéria, tendo sido dada a palavra a um membro representante de cada segmento do IFSP.
A conselheira Iara Pedro, representante dos discentes, disse que os conselheiros representam a
sociedade civil, não fazendo jus, portanto, a remuneração. Declarou seu voto contrário à
proposta. O conselheiro Everaldo Nassar Moreira, representante dos docentes, disse ser
contrário à proposta apresentada. Propôs que fosse estudada a redução de carga horária dos
conselheiros e que fossem criadas estratégias para viabilizar a presença dos conselheiros,
como, por exemplo, a não atribuição de faltas aos servidores. O conselheiro Eduardo Marmo,
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representante do Colégio de Dirigentes, disse que seria mais importante verificar as
possibilidades de os servidores terem tempo à disposição para se prepararem para as reuniões
e de ser aumentado o incentivo de horas. O conselheiro Daniel Garcia Flores, representante
dos técnicos administrativos, chamou a atenção para a situação de seu campus, afirmando que
muitas vezes não há a disponibilidade de utilização do carro oficial para vir às reuniões, o que
dificulta a participação nas reuniões. O presidente disse, referindo-se a quando o conselheiro
Francisco Antônio de Almeida havia afirmado com relação ao presidente ter cogitado a
possibilidade de remuneração, que não se referiu à remuneração em espécie, mas sim a
incentivos em horas que viabilizassem a participação dos conselheiros. Disse que, com
relação aos docentes, essa questão poderia ser tratada durante a rediscussão da Resolução n.º
270. Disse ainda que, com relação aos técnicos administrativos, essa questão poderia ser
colocada à Comissão Interna de Supervisão do Plano de Carreira dos Cargos TécnicoAdministrativos do IFSP (CISTA). Disse, ainda, que, com relação aos discentes, é importante
que tenham a possibilidade de repactuar datas de trabalhos e avaliações com seus professores,
para viabilizar sua participação nas reuniões. O conselheiro Manoel Canosa Miguez disse que
a instituição deveria verificar a possibilidade de os conselheiros, por exemplo, pernoitarem
em São Paulo, com o pagamento de duas diárias. Disse, ainda, que essa e as outras questões
colocadas pelos conselheiros deveriam ser verificadas administrativamente. O presidente fez
as seguintes solicitações ao Pró-Reitor de Administração: 1. Agilizar as situações atípicas do
Conselho, como, por exemplo, as solicitações de diárias feitas fora do prazo estabelecido por
lei; 2. Verificar a existência de outros incentivos financeiros, além do pagamento de diárias.
Foram colocadas em votação duas propostas: Proposta 1. Alteração do artigo; Proposta 2. Não
alteração do artigo. A Proposta 2 foi aprovada por unanimidade. O Regulamento do Conselho
Superior retornará à pauta da próxima reunião ordinária, em três de dezembro. 2. Aprovação
do PDTI 2013-2014. A relatora Wania Tedeschi apresentou aos conselheiros o histórico do
Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) referente ao biênio 2013-2014. Esclareceu
que, visto que a posse dos novos diretores dos campi ocorreu no segundo semestre de 2013,
vários campi estão em fase de expansão, e outros se encontram na fase inicial de suas
atividades; neste ano, não foi possível viabilizar, em tempo hábil, que o documento
contemplasse a caracterização, as necessidades, os planos e as metas dos campi. Disse que,
todavia, na página cinco do PDTI, fica garantido o compromisso de revisão em 2014 para
orientar as ações locais. Disse que a revisão é necessária para que haja consonância do PDTI
com o Plano de Desenvolvimento Institucional do IFSP. Disse, por fim, que destacando
principalmente que as ressalvas apresentadas em relação ao PDTI precisam contemplar as
necessidades dos campi e do PDI 2014-2018, era de parecer favorável e votava pela
aprovação do documento. Colocado em votação, o Plano Diretor de Tecnologia da
Informação (PDTI) foi aprovado por unanimidade. 3. Curso de Licenciatura em Ciências
Biológicas, do Campus Avaré. O Relator Eduardo Moreira Marmo apresentou o curso,
apontando duas questões para discussão: estrutura do campus e corpo docente. Com relação à
primeira, disse que, conforme o quanto está documentado no PPC, a estrutura física atende as
necessidades da proposta. No que diz respeito ao corpo docente, disse que o campus conta
com um número satisfatório de vinte professores, mas que apenas dois têm formação na área
de Ciências Biológicas, e que tal situação está referenciada no item 4 do Parecer do Comitê
Técnico-Profissional (CTP), nº 298/2013, de 19 de setembro de 2013. Destacou, ainda, que
um dos dois professores apresentados no documento é informado como coordenador do curso,
o que tornaria a força de trabalho para atribuição de aulas específicas mais limitada. Ressaltou
que o edital de remoção, nº 354 de 11 de outubro de 2013, abriu 3 vagas na área de biologia
para o Campus Avaré e que, devido a contingências e a dificuldades apresentadas pelo
Instituto para abertura de concurso público e à própria morosidade no processo burocrático
para publicação do concurso até a entrada em exercício de servidor, a questão de força de
trabalho docente é um item preocupante para oferta de vagas já em 2014. Sugeriu, por fim, a
abertura do curso em 2015. Disse, por fim, que consideradas principalmente as ressalvas
3
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apresentadas em relação à força de trabalho específica, era de parecer favorável e votava pela
aprovação do Projeto Pedagógico do Curso. Foram solicitados esclarecimentos à Pró-Reitora
de Ensino. A Professora Cynthia Regina Fischer disse que o Comitê Técnico-Profissional não
tem encaminhado ao Conselho Superior Projetos de Curso em que a existência de força de
trabalho docente necessária não for comprovada pelo campus. O conselheiro Manoel Canosa
Miguez perguntou à Pró-Reitora se os docentes já existentes no campus garantem que o
primeiro ano do curso seja ministrado. A Pró-Reitora respondeu afirmativamente. O
conselheiro perguntou, ainda, se a possibilidade de contratações de novos docentes
necessários para o desenvolvimento do curso é tecnicamente possível. A Pró-Reitora disse
que essa possibilidade já havia sido constatada. Foram colocados em votação a aprovação do
Projeto Pedagógico e a autorização da implementação do curso. Houve quatorze votos
favoráveis, três contrários e uma abstenção. Os conselheiros Everaldo Nassar Moreira, Iara
Pedro e Caio Ítalo Marcieri Pimpinato solicitaram que fossem registrados seus votos
contrários. A conselheira Iara Pedro pontuou que o Curso de Tecnologia em Gestão de
Turismo, do Campus Cubatão, tem falta de docentes. Disse ainda que o Curso de Química,
previsto no PDI, ainda não foi aberto no campus. 4. Curso de Tecnologia em Análise e
Desenvolvimento de Sistemas (ADS), do Campus Cubatão. O relator Francisco Antônio de
Almeida apresentou o curso. Fez as seguintes sugestões de alteração do PPC com o objetivo
de padronização dos cursos de ADS do IFSP: a) Disciplina de Banco de Dados II : alterar na
matriz curricular, indicando-a como disciplina prática com a atribuição de dois docentes; b)
Bibliografia de Banco de Dados: inclusão de uma ou duas bibliografias que contemplem a
Linguagem SQL para Implementação e Gestão de Banco de Dados; c) Bibliografia da
disciplina Tópicos Especiais, do quinto semestre: Apontar algumas (duas a quatro)
bibliografias (livros) mais avançadas em áreas como: Computação em Nuvem, Banco Dados
Distribuídos Inteligência Artificial, Redes Neurais, Comunicação 4G. Esclareceu que da
citada bibliografia constam apenas links de material da Internet. Disse, por fim, que era de
parecer favorável e votava pela aprovação do projeto. Colocadas em votação, a aprovação do
Projeto Pedagógico e a autorização da implementação do curso foram aprovadas por
unanimidade, com a recomendação de que fossem acatadas as sugestões do relator. Dado o
avançado da hora, o presidente solicitou inversão na ordem do dia. Não houve objeções. 5.
Minuta de Resolução de Atividades Esporádicas. O relator Robson Nunes da Silva
apresentou o histórico da minuta, apontando a necessidade de regulamentação das atividades
docentes esporádicas, cuja demanda tem aumentado nos últimos meses. Apresentou as
seguintes propostas de alteração, do relator e da Pró-Reitoria de Desenvolvimento
Institucional: 1. Alteração do título para Regulamento das Atividades Docentes Esporádicas;
2. No artigo 1º, onde consta DE, alterar para RDE; 3. No artigo 2º, onde consta “A
colaboração esporádica, remunerada, por parte (...)”, alterar para “A colaboração esporádica,
remunerada ou não (...)”; 4. No artigo 2º, alterar a expressão Parágrafo Primeiro para
Parágrafo Único; 5. No Parágrafo Único do artigo 2º, onde consta “(...) incluindo, nesse
conceito, as assessorias, consultorias, palestras e oferecimento de cursos de curta duração (de
até 40 horas) de qualquer natureza.”, alterar para “(...) incluindo, nesse conceito, a
participação esporádica em palestras, conferências, atividades artísticas e culturais
relacionadas à área de atuação do docente”, conforme regulamentado no inciso 8º do Art. 21
da Lei nº 12.772/2012; 6. No artigo 3º, alterar o texto no sentido de explicitar que o pedido de
colaboração esporádica deve ser formulado à chefia imediata a quem o docente tiver reporte
direto; 7. No inciso II do artigo 3º, onde consta “objeto, duração (em horas ou dias)”, alterar
para “objeto, duração (em horas e/ou dias)”; 8. Alterar o Parágrafo Primeiro do artigo 3º para
“Estando a chefia imediata de acordo com o pedido, cabe a ele remeter o processo
regularmente instruído na forma deste artigo à câmara pertinente (Gerência Educacional,
Coordenadoria de Apoio ao Ensino, Coordenadoria de Ensino ou equivalente).”; 9. No artigo
7º, onde consta “Se a participação do docente em regime de dedicação exclusiva para as
atividades de colaboração esporádica for remunerada, as horas não serão computadas na sua
4
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carga horária e serão consideradas de efetivo exercício”, alterar para “Se a participação do
docente em regime de dedicação exclusiva para as atividades de colaboração esporádica for
remunerada, as horas serão consideradas de efetivo exercício”; 10. No artigo 10º, onde consta
“Os casos omissos são resolvidos pelo Conselho Superior.” alterar para “Os casos omissos
serão resolvidos pelo Conselho Superior.”. Por fim, o relator declarou seu voto favorável à
aprovação do regulamento, desde que atendidas as alterações sugeridas. Colocada em
votação, a minuta, com a incorporação das alterações indicadas, foi aprovada por
unanimidade. 6. Homologação das eleições para Diretor-Geral do Campus São Roque. O
presidente, em atendimento ao memorando N.º 395/2013 da Comissão Eleitoral Local,
apresentou ao Conselho a solicitação de homologação do resultado final da eleição.
Comunicou que o pleito havia sido vencido pelo candidato Ricardo dos Santos Coelho. Disse,
ainda, que pela primeira vez no IFSP ocorreu uma eleição para Diretor-Geral de campus com
um candidato técnico administrativo. Esclareceu, por fim, que não foram apresentados
recursos durante e após a eleição. Colocada em votação, a homologação do resultado da
eleição para Diretor-Geral do Campus São Roque foi aprovada por unanimidade. 7. Taxa de
Revalidação de Diplomas Estrangeiros. O presidente lembrou que em reunião realizada em
cinco de março deste ano foi aprovada a Resolução de Revalidação de Diplomas Estrangeiros
e que, na ocasião, não foi determinada a taxa a ser cobrada pelo serviço prestado pelo IFSP.
Disse que, na reunião do Conselho de dois de abril, essa questão foi colocada, e o colegiado
deliberou pela solicitação à PRE de estimativa sobre os custos para a definição do valor da
taxa. Disse, por fim, que, em vinte e seis de setembro, a PRE encaminhou ao Conselho
Superior o memorando n.º 94/PRE/DAA/2013, com a sugestão do valor de cem reais.
Colocado em votação, o valor de cem reais como taxa de revalidação de diplomas
estrangeiros obteve quatorze votos favoráveis e um contrário, da conselheira Denilza da Silva
Frade. A conselheira Iara Pedro absteve-se. 8. Minuta do Regulamento do Pronatec. A
relatora Andrea Cristina Zoca iniciou sua relatoria; durante a discussão, porém, foram
levantadas dúvidas referentes a artigos, e o colegiado deliberou pelo encaminhamento das
dúvidas e sugestões à relatora e pela apreciação do regulamento na reunião extraordinária do
dia doze de novembro. O presidente comunicou que a Pró-Reitoria de Ensino havia solicitado
ao Conselho apreciação da proposta de alteração do inciso III do artigo 164 da Organização
Didática. Os conselheiros decidiram que essa proposta de alteração, a Minuta de Regulamento
do Comitê Técnico-Profissional e os critérios de autorização de novos cursos fossem pautados
na reunião extraordinária de doze de novembro. A conselheira Iara Pedro pediu ao presidente
que fosse solicitada à Procuradoria Jurídica a análise do Regulamento Disciplinar Discente,
para que ele possa ser discutido na reunião ordinária de dezembro. III - COMUNICADOS:
Não houve. O presidente deu por encerrados os trabalhos e, para tudo constar, eu, Rita de
Cássia Fernandes Cristóvão, lavrei a presente ata que, depois de aprovada, vai assinada por
mim, pelo presidente e pelos conselheiros presentes.
Rita de Cássia Fernandes Cristóvão
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