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1 ATA DA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO SUPERIOR DO
2 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO
3 PAULO (IFSP), DO ANO DE DOIS MIL E DEZOITO Ao quarto dia do mês de
4 setembro, do ano de dois mil e dezoito, realizou-se a sexta reunião ordinária do Conselho
5 Superior, às treze horas, no auditório Professor Aldo Ivo de Vicenzo, no Câmpus São
6 Paulo, sob a presidência de Eduardo Antônio Modena, reitor e presidente do Conselho
7 Superior, e com a presença dos conselheiros«Ricardo dos Santos Coelho, Ricardo
8 Agostinho de Rezende Jr., Ragnar Orlando Hammarstrom, João Roberto Moro, Breno
9 Teixeira Santos Fernochio, Rogério de Souza Silva, José Luiz Azzolino, Andrezza

10 Campos Moretti, Daniel Corrêa Lobato, José Roberto Herrera, Maíra Ferreira
11 Martins, Ana Paula Guerra Gomes Silva, André Eli Gonçalves, Ismael Marques Júnior,
12 Denis dos Santos Alves, Charles Albert Fernandes, Lucas Oliveira dos Santos, Kléber
13 Gonçalves Glória, Alfredo Pisani, João Dib Filho, Roberto Arutim, e os secretários Ari
14 ' Gomes da Mota Filho e Fernando Costa Klauk. Ausências justificadas: Marcelo
15 Breganoli, Wilson Carlos da Silva Júnior e Victor Pellegrini Mammana, e Waldo Luís de
16 Lucca, emlicença paratratamento de saúde. ABERTURA DA REUNIÃO: o presidente
17 deu por aberta a reunião agradecendo a presença de todos, após a verificação da existência
18 de quorum para início das discussões. I - EXPEDIENTE: Aprovação da ata da reunião
19 do dia: 07/08/2018. A ata foi aprovada com 17 (dezessete) votos a favor e uma abstenção.
20 Desligamento - conselheira Luciana Bastos Matos (Segmento dos Técnicos
21 Administrativos - Assumiu a Coordenação de Registros Acadêmicos). Foi declarado
22 oficialmente o desligamento da conselheira Lüciana Bastos Matos. Posse de Kleber
23 Gonçalves Glória (Reitor do IFMG e representante suplente do MEC). O Reitor do
24 IFMG, Kleber Gonçalves Glória, tomou posse como membro do conselho superior, como
25 representante suplente do MEC. II. ORDEM DO DIA: Assunto: Minuta de
26 Regulamento da CPPD. A matéria foi retirada de pauta com a anuência dos conselheiros.
27 Previsão de nova pauta para a próxima reunião. Assunto: Extinção do curso de
28 Tecnologia em Automação Industrial do Câmpus Sertãozinho. Relator: José Roberto
29 Herrera Cantorani. Iniciou o relator fazendo um breve histórico do curso, desde a sua
30 implantação, abordando as circunstâncias que deram ensejo a sua suspensão e extinção,
31 respectivamente. Destacou, entre elas, o baixo índice de concluintes e o desinteresse da
32 comunidade pelo curso. Observou que o encaminhamento da extinção foi através da Ata
33 NDE, de 24/04/2018, em consonância com o Concam, e a decisão foi pela Ata do Concam
34 de 07/06/2018. Disse não ter sido verificado a realização de audiência pública junto à
35 comunidade, quanto à extinção do curso. Pontuou que a documentação de extinção
36 atendia à resolução 143/2016, porém não teria sido produzida no tempo adequado. Apesar
37 das falhas na documentação apresentada, considerando as decisões do Concam, Conen e
38 da análise técnico-pedagógica da PRE, favoráveis à extinção, o relator deu voto favorável
39 à extinção do curso. Assunto: Extinção do Curso de Tecnologia em Eletrônica Industrial
40 do Câmpus Bragança Paulista. Relator: José Roberto Herrera Cantorani. Como as
41 considerações feitas para o curso anterior fpram as mesmas para este curso, o relator deu
42 voto favorável à extinção do curso. Postos em regime de votação, a extinção dos dois
43 cursos foi aprovada com 19 (dezenove) votos a favor. Assunto: Recondução dos
44 Membros do Comitê de Acompanhamento das Atividades com Apoio de Fundações.
45 Relator: Ricardo dos Santos Coelho. O relator, depois de breves considerações sobre a
46 matéria, entendendo que a presente recondução estava de acordo com o que determina a
47 resolução de criação da Agência de Inovação, votou favoravelmente pela recondução dos
48 membros do Comitê de Acompanhamento das Atividades com Apoio de Fundações.
49 Posto em regime de votação, a recondução foi aprovada com 19 (dezenove) votos a favor.
50 Assunto: Implantação de Curso Lato Sensu em Metodologia do Ensino das Ciências
51 da Natureza do Câmpus São Roque. Relator: Ragnar Orlando Hammarstrom. O
52 relator, depois de esclarecer que havia a necessidade de algumas justificativas em relação
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53 ao PDI, sugeriu a retirada de pauta, o que obteve a anuência de todos os conselheiros.
54 Assunto: Reformulação do Curso Técnico em Edificações na forma Concomitante ou
55 Subsequente ao Ensino Médio- Câmpus Itapetininga. Relator: Ricardo Agostinho de
56 Rezende Júnior. Depois de esclarecer que a documentação e os trâmites do processo de
57 reformulação foram observados segundo os critérios necessários, o relator manifestou-se
58 favorável. Posto em regime de votação, a reformulação foi aprovada com 20 (vinte) votos
59 a favor. Assunto: Referendar a resolução 61/2018 - Alteração de carga horária
60 docente. Relator: Daniel Corrêa Lobato. Iniciou o relator fazendo um breve histórico do .

61 roteiro profissional do docente na instituição. Destacou quanto à relevância da alteração
62 do regime de trabalho do servidor do Câmpus Guarulhos, segundo à administração, o que
63 motivara a emissão ad referendum da resolução 61/2018. Observou, no entanto, que
64 embora o §3 do Art. 22 da Lei 12.772/2012 determinasse que, na hipótese de concessão
65 de afastamentos sem prejuízo de vencimento, caso do docente em apreço, as solicitações
66 de alteração de regime só seriam autorizadas após o decurso de prazo igual ao do
67 afastamento concedido, no seu entender, que a alteração pretendida não feria o artigo
68 citado, pois o docente solicita a mudança de regime aumentando sua carga de trabalho, e
69 não reduzindo. Nessa perspectiva, não haveria prejuízo à administração. Assim, o
70 conselheiro' votou favorável à alteração de regime de trabalho do servidor Rogério
71 Osvaldo Chaparin, docente do quadro permanente do câmpus Guarulhos, condicionado à
72 emissão de parecer favorável da Procuradoria Federal corroborando com o seu
73 entendimento. Posto em regime de votação, o referendo à resolução 61/2018 foi aprovado
74 com 18 (dezoito) votos a favor e duas abstenções. Assunto: Empresa Júnior - Câmpus
75 Sertãozinho. Relator: Rogério de Souza Silva. Esclareceu o relator que o processo
76 observou todos os trâmites legais e passou por todas as instâncias acadêmicas indicadas
77 na resolução 77/2016, e manifestou-se a favor da proposta de criação de uma empresa
78 júnior no Câmpus Sertãozinho. Posto em regime de votação, Empresa Júnior foi aprovada
79 com 18 (dezoito) votos a favor, sem votos contra e abstenções. INFORMES: O professor
80 Crounel Marins fez breVe apresentação acerca da necessidade de recomposição dos
81 membros do conselho superior. Observou que a reitoria convocaria, até o final deste ano,
82 uma reunião extraordinária, para tratar do reajustamento da parte do estatuto que versa
83 sobre o regulamento do conselho, na perspectiva de servir de base para as alterações do
84 código eleitoral. O pró-reitor de ensino, Reginaldo Vitor Pereira, fez breves observações
85 sobre o IV CONEPT, que se realizaria entre os dias 18 e 20 de setembro, em Araraquara.
86 A conselheira Maíra Ferreira Martins, depois de ler a nota sobre a flexibilização da carga
87 horária do IFSP. recebeu a aprovação dos demais conselheiros, por 15 (quinze) votos a
88 favor e uma abstenção, para que entrasse na pauta e, depois de revisada, pudesse ser
89 publicada, como posicionamento do conselho superior do instituto. Wilson Andrade
90 Matos, servidor da pró-reitoria de Extensão do IFSP, divulgou a respeito da programação
91 do V CONEMAC, que acontecerá entre os dias 27 e 29 de novembro de 2018, no Câmpus
92 Barretos. ENCERRAMENTO: Não havendo mais o que tratar, o presidente da reunião
93 agradeceu a presença de todos e encerrou a 6a Reunião Ordinária do Conselho Superior.
94 Eu, Fernando Costa Klauk, que lavrei a presente Ata, certifico e dou fé que ela foi
95 aprovada pelos membros deste Conselho, e vai assinada por mim, pelo secretário dos
96 colegiados Ari Gomes da Mota Filho e pelo presidente.
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