
ATA DA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO SUPERIOR DO 1 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO 2 

PAULO, DO ANO DE DOIS MIL E CATORZE. Aos sete dias do mês de julho do ano de 3 

dois mil e catorze, realizou-se no Auditório Professor Aldo Ivo de Vincenzo, do Campus São 4 

Paulo, às treze horas, sob a presidência do Reitor, Professor Eduardo Antonio Modena, e com 5 

a presença dos conselheiros Antônio Augusto Teixeira Pinto de Moraes, Arnaldo Augusto 6 

Ciquielo Borges, Breno Teixeira Santos Fernochio, Daniel Correa Lobato, Daniel Garcia 7 

Flores, Denilza da Silva Frade, Eduardo Marmo Moreira, Francisco Antônio de Almeida, Iara 8 

Pedro, Joel Dias Saade, José Rodrigues Mao Júnior, Lacyr João Sverzut, Luciano Luís 9 

Ribeiro da Silva, Paulo José Evaristo da Silva, Paulo Osni Silvério, Ricardo Donizete Pereira 10 

de Souza, Robson Nunes da Silva, Sérgio Pedini e Thais Surian e da secretária Rita de Cássia 11 

Fernandes Cristóvão. Ausências Justificadas: Caio Ítalo Marcieri Pimpinato, Décio Moreira, 12 

Débora Eloiza Simeão, Fabiano Faria, Francisco Rosta Filho, José Maria Ferraz Júnior, 13 

Marco Aurélio Borella Rodrigues, Maria Alice Pius, Pedro Augusto Pinheiro Fantinatti, 14 

Wania Tedeschi e William do Nascimento Carvalho. I – ABERTURA DA REUNIÃO: 15 

Constatado o quorum regimental, o presidente deu por abertos os trabalhos, inicialmente 16 

agradecendo a presença de todos. Aprovação da ata da reunião anterior. Colocada em 17 

votação, a ata da reunião realizada em 3 de junho foi aprovada por unanimidade.  II - 18 

ORDEM DO DIA: 1. Posse de novos conselheiros. O presidente informou que os novos 19 

conselheiros a serem empossados haviam comunicado impossibilidade de comparecimento na 20 

presente reunião. 2. Declaração de vacâncias. O Conselho declarou vagos os cargos dos 21 

seguintes conselheiros: Everaldo Nassar Moreira, representante dos docentes, que solicitou o 22 

desligamento do colegiado, Felipe Alexander Julio e Antonio Souza dos Santos, 23 

representantes dos discentes, que foram transferidos para outras instituições de ensino. O 24 

presidente solicitou a inclusão na pauta da matéria Reconhecimento de Saberes e 25 

Competências (RSC). Esclareceu que a regulamentação da avaliação e fluxo referente à 26 

concessão de RSC no IFSP já havia sido analisado pelo colegiado e seu encaminhado ao 27 

(CPRSC) havia sido aprovado por meio da Resolução n.º 40, de 6 de maio. Disse que a 28 

próxima ação do colegiado seria a aprovação dessa regulamentação e solicitou que o 29 

conselheiro Luciano Luís Ribeiro da Silva pudesse prestar maiores esclarecimentos. Não 30 

houve objeções quanto à inclusão da matéria na ordem do dia. 3. Reconhecimento de 31 

Saberes e Competências. O conselheiro Luciano Silva, então relator da matéria referente ao 32 

RSC, esclareceu que o documento encaminhado ao Conselho Permanente para 33 

Reconhecimento de Saberes e Competências deveria ser validado pelo colegiado, visto que, 34 

após a avaliação do CPRSC foi considerado adequado. O conselheiro propôs que o Conselho 35 

emitisse resolução de aprovação do Regulamento do RSC e que fosse emitida uma portaria do 36 

reitor dispondo sobre a data efetiva de início dos processos, para que haja tempo hábil para a 37 

implementação do processo pela reitoria. O presidente lembrou que na Resolução n.º 64, de 1º 38 

de março de 2010, que aprova o Regulamento da Concessão da Gratificação por encargo de 39 

curso ou concurso, não está incluído o RSC, e que essa ação deverá ser feita pela 40 

administração e submetida ao Conselho. O presidente colocou em votação a aprovação do 41 

Regulamento do RSC, com a sugestão de emissão de portaria que disporá sobre o início do 42 

processo no IFSP. O regulamento foi aprovado por unanimidade. 4. Projetos Pedagógicos de 43 

Cursos (PPC) Técnicos. O presidente solicitou a inclusão na pauta da apreciação do Projeto 44 

Pedagógico do Curso Técnico em Eventos, do Campus Campos Jordão. Não houve objeções. 45 

Curso Técnico em Eventos Concomitante/Subsequente, Campus Campos do Jordão - 46 

Processo nº 23316.000062/2014-77. O relator Daniel Garcia Flores esclareceu se tratar de 47 

implementação por semelhança a curso do Campus Barretos já aprovado por meio da 48 

Resolução n.º 674, de 6 de junho de 2012. Esclareceu que a única alteração feita foi a troca da 49 

disciplina Língua Francesa por Língua Inglesa e que a previsão é que o curso seja iniciado no 50 

segundo semestre deste ano. Curso Técnico em Administração Integrado ao Ensino 51 

Médio, Campus São Roque - Processo nº 23314.000066/2013-94. O relator disse que a 52 
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implementação do curso está prevista para o primeiro semestre de 2015. Disse que as 53 

solicitações feitas pela Pró-reitoria de Ensino (PRE) e pelo Comitê Técnico-Profissional 54 

(CTP) foram atendidas pelo campus. Curso Técnico em Comércio 55 

Concomitante/Subsequente, Campus Avançado Jundiaí - Processo n.º 56 

23305.002261/2014-49. O relator disse que esse caso também consistia em implementação 57 

por semelhança a curso do Campus Suzano, aprovado pela Resolução n.º 137, de 10 de agosto 58 

de 2010. Disse que foram efetuadas as correções e adaptações em relação ao campus e que a 59 

previsão de seu início é para o segundo semestre deste ano. Curso Técnico em Informática 60 

para Internet - Concomitante/Subsequente, Campus Caraguatatuba - Processo n.º 61 

23314.000066/2013-94. O relator esclareceu se tratar de reformulação de curso já existente no 62 

campus. Disse que as solicitações feitas pela Pró-reitoria de Ensino (PRE) e pelo Comitê 63 

Técnico-Profissional (CTP) foram atendidas pelo campus. O relator deu parecer favorável à 64 

aprovação dos quatro cursos por ele apresentados. O conselheiro Arnaldo Augusto Ciquielo 65 

Borges lembrou que em reunião anterior foi solicitado aos relatores de novos cursos que 66 

enfatizassem a viabilidade de implementação desses cursos, indicando se os quesitos espaço 67 

físico, existência de equipamentos e força de trabalho foram atendidos pelo campus 68 

solicitante. O presidente disse que se solicitará à PRE que encaminhe ao Conselho, além dos 69 

PPCs, planilhas com informações sobre o espaço físico, equipamentos e força de trabalho 70 

docente do campus. Tais informações deverão ser referentes não apenas à situação atual do 71 

campus, mas ao período de duração total do curso. Foram colocadas em votação a aprovação 72 

dos quatro Projetos Pedagógicos e sua implementação pelos campi; os conselheiros 73 

aprovaram por unanimidade. A conselheira Denilza Frade declarou seu voto, solicitando que 74 

fosse modificado o formato atual das relatorias dos novos cursos, que estas fossem 75 

acompanhadas de informações mais efetivas do impacto do curso para os campi. 5. Projeto 76 

Pedagógico de Curso de Especialização em Logística e Operações, do Campus Suzano- 77 

Processo: 23437.000090/2014-18 – Pró-reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-graduação 78 

(PRP). O presidente solicitou que o Diretor da Pós-graduação apresentasse a matéria ao 79 

Conselho. O Professor Carlos Frajuca disse que o PPC foi enviado à Pró-reitoria de Pesquisa, 80 

Inovação e Pós-graduação em abril deste ano e, posteriormente, foi encaminhado ao CTP, 81 

visto que pareceu estar muito bem fundamentado. Esclareceu que o CTP solicitou algumas 82 

alterações e encaminhou o projeto pedagógico ao Conselho Superior para deliberação. 83 

Apresentou a matriz curricular e a organização das disciplinas em um ano, novo formato que 84 

será experimentado pela PRP para tentar baixar os índices de evasão existentes nos cursos de 85 

Especialização do IFSP. O presidente colocou em votação a aprovação do Projeto Pedagógico 86 

e sua implementação pelo campus. Houve 16 votos favoráveis, um contrário e uma abstenção. 87 

O conselheiro Breno Teixeira Santos Fernochio declarou que se absteve por ser o atual diretor 88 

do Campus Suzano, para que não houvesse conflito de interesses. 6. Projetos Pedagógicos de 89 

Cursos (PPCs) FIC/Pronatec – Pró-reitoria de Exensão. O presidente solicitou ao Pró-90 

reitor de Extensão que apresentasse os cursos ao Conselho. O Professor Wilson de Andrade 91 

de Mattos lembrou que os PPCs em questão não eram de um campus em específico, mas que 92 

serão utilizados nos campi que pactuaram os cursos em seus municípios. Apresentou os 93 

projetos pedagógicos dos seguintes cursos: Língua Portuguesa e Cultura Brasileira para 94 

Estrangeiros – Básico, Agente de Desenvolvimento Cooperativista, Programador de 95 

Dispositivos Móveis, Desenhista Projetista em Construção Civil, Produtor de Frutas e 96 

Hortaliças processadas pelo uso do calor, Preparador de Doces e Conservas e Artesão em 97 

Bordado à Mão. O presidente colocou em votação a aprovação dos cursos. Houve 14 votos 98 

favoráveis, 3 contrários e uma abstenção. O conselheiro Arnaldo Augusto Ciquielo Borges 99 

recomendou que supervisão pedagógica dos cursos do Pronatec seja feita de forma criteriosa, 100 

pois o instituto está assumindo cursos que não fazem parte de sua cultura usual e que serão 101 

ministrados por professores externos, visto que os certificados serão emitidos pelo IFSP. O 102 

conselheiro Antônio Augusto Teixeira Pinto de Moraes declarou seu voto favorável à 103 

aprovação dos Projetos Pedagógicos dos cursos Pronatec. 7. Projeto Institucional, 104 
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Professor Antônio Palladino. O presidente comunicou que o Professor Antonio Palladino, 105 

do Campus São Paulo, solicitou alteração de seu regime de trabalho de 20 para 40 horas. 106 

Esclareceu que, conforme dispõe a Lei 12.772/2008, tal alteração deverá ser aprovada pelo 107 

Conselho Superior. O Projeto Institucional apresentado pelo docente intitula-se Gestão de 108 

Pessoas no IFSP - Avaliação de Processos para Proposições de Melhorias e Automação. Foi 109 

colocada em votação a aprovação da mudança de regime de trabalho do servidor de 20 para 110 

40 horas semanais. Houve 16 votos favoráveis e uma abstenção. 8. Proposta de 111 

Código Eleitoral e Cronograma – Eleições do Conselho Superior. O presidente disse que o 112 

chefe de gabinete, Aldemir Versani de Souza Callou, estaria à disposição para apresentar e 113 

prestar esclarecimentos com relação à proposta. Não houve objeções. O conselheiro Luciano 114 

Luís Ribeiro da Silva, com relação ao artigo 37, propôs a seguinte mudança no § 4º: que fosse 115 

considerado mandato o período de 12 meses, o equivalente à metade do período total para o 116 

qual o conselheiro foi eleito. O conselheiro Sérgio Pedini propôs que, no artigo 11, fosse 117 

inserido um inciso referente aos egressos, visto que serão também eleitores aptos ao voto. O 118 

servidor Aldemir Versani de Souza Callou esclareceu que isso não havia sido colocado no 119 

texto porque o Estatuto não prevê os egressos como eleitores. O conselheiro Arnaldo Augusto 120 

Ciquielo Borges disse que, nas eleições passadas, com relação aos egressos, houve um 121 

processo de escolha circunstanciada, feito por meio de edital dirigido aos ex-alunos no qual 122 

foi anunciada a realização de um evento em que seriam realizadas as eleições dos 123 

representantes para o Conselho entre os presentes. Foram propostas as seguintes alterações no 124 

cronograma: aumentar o período de campanha eleitoral, estendendo-o até o dia 9 de setembro, 125 

e antecipar a data de homologação pelo Conselho para 16 de setembro, visto se tratar de terça-126 

feira, dia em que o colegiado comumente se reúne. O chefe de gabinete disse que poderia ser 127 

acatada a ideia de realização de edital para a escolha dos representantes dos egressos no 128 

Conselho Superior. A proposta, com as alterações feitas pelos conselheiros, foi colocada em 129 

votação. Houve 17 votos favoráveis e uma abstenção. 9. Código Eleitoral e Cronograma – 130 

Eleições para Diretores-gerais dos Campi Caraguatatuba e Campos do Jordão. O 131 

presidente anunciou que estava presente na reunião a servidora Sílvia Regina Martins 132 

Manfredini, presidente da Comissão Eleitoral Central, para eventuais esclarecimentos. Os 133 

conselheiros consideraram o documento adequado e, colocado em votação, foi aprovado por 134 

unanimidade. 10. Proposta de Regulamento da Bolsa Pesquisador do IFSP. O presidente 135 

disse que o professor Carlos Frajuca, da Pró-reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-graduação 136 

apresentaria a proposta. Não houve objeções. O servidor esclareceu que o IFSP já tem a 137 

Resolução n.º 175, de 8 de maio de 2007, que aprova o Programa de Concessão de Bolsas do 138 

Centro Federal. Esclareceu que tal documento determina os valores máximos que podem ser 139 

pagos como bolsa. Disse que o Tribunal de Contas, na época, apontou ao Ministério da 140 

Educação que tais bolsas não estavam amparadas por lei e, por isso, este programa de 141 

concessão de bolsas não foi mais utilizado pelo instituto. Disse que, apesar dessa questão 142 

legal, dos atuais 38 institutos da Rede Federal de Ensino, 20 possuem normativas para 143 

concessão de Bolsa Pesquisador Ensino. Esclareceu que atualmente há legislação que 144 

regulamenta a percepção e concessão desse tipo de bolsa, tendo citado a Lei n.º 11.892/2008 e 145 

a Lei n.º 12.772/2012, alterada pela Lei n.º 12.863/2013, e indicado aos presentes os artigos 146 

pertinentes ao assunto. Esclareceu que, na semana anterior, no Conselho Nacional das 147 

Instituições da Rede Federal de Educação Profissional (Conif), havia sido apresentada 148 

portaria que regulamenta a concessão de bolsas pelos IFs, em observância ao § 6  da Lei 149 

11.892/2008, que segue: Os Institutos Federais poderão conceder bolsas de pesquisa, 150 

desenvolvimento, inovação e intercâmbio a alunos, docentes e pesquisadores externos ou de 151 

empresas, a serem regulamentadas por órgão técnico competente do Ministério da Educação. 152 

Foram apresentados os objetivos e finalidades dessa portaria. Disse que tal portaria foi 153 

utilizada como modelo para a elaboração da minuta do Regulamento de Bolsa Pesquisador do 154 

IFSP. O servidor apresentou alguns trechos da portaria, indicando seus objetivos, finalidades, 155 

os beneficiários e as modalidades de bolsas previstas. Foram apresentados os valores das 156 
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bolsas e a estrutura que o Ministério utilizará na concessão, e foi esclarecido que a ideia do 157 

governo seria a concessão de bolsas para servidores que irão gerenciar os programas de 158 

pesquisa, visto que não há muitos CDs disponíveis para tanto. O conselheiro Luciano Luís 159 

Ribeiro da Silva apontou para o fato de a portaria que regulamentará a Bolsa Pesquisador 160 

citada pelo servidor Carlos Frajuca ainda não ter sido publicada e disse que, por esse motivo, 161 

seria prematuro aprovar o Regulamento Bolsa Pesquisador do IFSP. O conselheiro Arnaldo 162 

Augusto Ciquielo Borges disse que enquanto não houver regulamentação para o IFSP efetuar 163 

pagamentos a título de bolsa, tais pagamentos estão caracterizados como ilegais. Propôs 164 

aguardar a publicação da portaria pelo MEC para, após isso, discutir o documento de forma 165 

mais aprimorada. O conselheiro Sérgio Pedini lembrou que neste mês será discutida a matriz 166 

orçamentária 2015 e que seria este o momento de discutir se haverá rubrica destinada a 167 

bolsas. Declarou-se favorável à aprovação da resolução e disse que, se houver necessidade de 168 

ajustes futuros no texto, tratar-se-ia de pequenos detalhes. A conselheira Denilza Frade propôs 169 

a aprovação da minuta, mas com a condição de que cada projeto específico seja submetido à 170 

apreciação do colegiado. O servidor Carlos Frajuca disse que tal procedimento poderá ser 171 

adotado. Foi solicitado à PRP que fizesse uma consulta para verificar a possibilidade de 172 

concessão de bolsa pesquisador para servidores técnicos administrativos. O conselheiro 173 

Lucianos Luís Ribeiro da Silva propôs que a minuta de resolução retornasse ao Conselho após 174 

a publicação da portaria pelo MEC e que, durante esse período, fosse criado um forum de 175 

discussão. O conselheiro Sérgio Pedini disse que, nesse caso, seria importante fazer a ressalva 176 

de que já sejam previstos no orçamento recursos para esse fim. O presidente disse que, com a 177 

resolução aprovada na presente data, haveria o tempo necessário para elaboração dos editais 178 

antes que o processo tenha início. Terminadas as discussões, o presidente colocou em votação 179 

a aprovação da minuta, com a ressalva de que as próximas regulamentações referentes à 180 

matéria sejam submetidas à apreciação do Conselho. Houve 9 favoráveis, 6 votos contrários e 181 

2 abstenções. O conselheiro Arnaldo Augusto Ciquielo Borges declarou que Conselho não 182 

deveria fazer deliberações tendo por base matéria ainda não votada. 10.Alteração da 183 

Resolução n.º 725/2012 – Pró-reitoria de Ensino. A Diretora de Ensino a Distância, 184 

Marilene Esquiavoni, esclareceu que o atual texto da resolução dispõe que os candidatos a 185 

vagas de cursos a distância são isentos do pagamento da taxa de inscrição e que devem 186 

somente entregar sua documentação nos campi. Esclareceu que tal situação é desfavorável ao 187 

potencial aluno e que muitos declaram que o custo da viagem ou do envio da documentação 188 

pelo correio é superior à taxa de inscrição. Propôs, portanto, as seguintes alterações: art. 1º. 189 

Aprovar o valor da despesa de inscrição nos processos seletivos do Instituto Federal de 190 

Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo – IFSP, conforme segue, alínea c: R$ 20,00 191 

para os cursos técnicos de nível médio concomitante ou subsequente ao ensino médio, nas 192 

modalidades presencial e a distância; artigo 2º. Aprovar a isenção do valor de inscrição nos 193 

processos seletivos do IFSP para: a.Cursos técnicos de nível médio subsequente ao ensino 194 

médio na modalidade ensino a distância, mediante a entrega dos documentos conforme o 195 

edital. Colocada em votação, a proposta de alteração obteve 16 votos favoráveis. Houve uma 196 

abstenção. Dado o avançado da hora, não foi possível apreciar as seguintes matérias: Ata de 197 

1º de abril de 2014 e Resolução n.º 42, de 6 de maio de 2014 – ad referendum. 11. Pauta da 198 

próxima reunião. Ata de 1º de abril de 2014, Resolução n.º 42, de 6 de maio de 2014 – ad 199 

referendum, Alteração de artigo 35 da Organização Didática, Conselhos de Campus. O 200 

conselheiro Robson Nunes comprometeu-se a discutir questões referentes aos Conselhos de 201 

Campus na próxima reunião do Colégio de Dirigentes e trazer a contribuição daquele 202 

colegiado à discussão do Conselho Superior. COMUNICADOS: Não houve. O presidente deu 203 

por encerrados os trabalhos e, para tudo constar, eu, Rita de Cássia Fernandes Cristóvão, 204 

lavrei a presente ata que, depois de aprovada, vai assinada por mim, pelo presidente e pelos 205 

conselheiros presentes.  206 

 207 
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