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1 ATA DA SEGUNDA 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 segundo dia do mês de abril,
4 do ano de dois mil e dezenove, realizou-se a segunda reunião ordinária do Conselho Superior,
5 às treze horas, no Câmpus São Paulo, sob a presidência de Eduardo Antônio Modena,
6 presidente do Conselho Superior, e com a presença dos conselheiros Ricardo dos Santos
7 Coelho, Ricardo Agostinho de Rezende Jr., Ragnar Orlando Hammarstrom, João Roberto
8 Moro, Waldo Luis de Lucca, Rogério de Souza Silva, Andrezza Campos Moretti, Daniel
9 Corrêa Lobato, Wilson Carlos da Silva Jr, Maíra Ferreira Martins, André Eli Gonçalves,

10 Élcio da Riva Moura, Ismael Marques Júnior, Antônio Marcos Conceição, Airton Severiano,
11 Lucas Oliveira dos Santos, Alfredo Pisani, João Dib Filho, Roberto Arutim, e os secretários
12 Ari Gomes da Mota Filho e Fernando Costa Klauk. ABERTURA DA REUNIÃO: o
13 presidente deu por aberta a reunião agradecendo a presença de todos, após a verificação da
14 existência de quorum para início das discussões. EXPEDIENTE: Aprovação da ata da
15 reunião do dia: 12/03/2019. A ata, que ainda estava em fase de conclusão, ficou de ser
16 enviada aos conselheiros até o dia 05/04/2019. Antes de dar início à ordem do dia, o
17 presidente propôs que o primeiro item da pauta, Recurso hierárquico - Proc.
18 23310.000751.2017-84, fosse discutido no final da reunião. Posta em regime de votação, a
19 inversão de pauta foi aprovada com 9 (nove) votos a favor, 7 (sete) votos contra e uma abstenção!
20 ORDEM DO DIA - Assunto: Relatório de Gestão. Relator: Wilson Carlos da Silva Júnior. O

21 relator iniciou procedendo à leitura na íntegra de seu parecer, tecendo breves comentários
22 sobre os pontos mais relevantes. Finda a apresentação, a reunião ficou suspensa
23 temporariamente, devido à saída dos conselheiros Rogério de Souza Silva, Andrezza Campos
24 Moretti, Maíra Ferreira Martins, André Eli Gonçalves, Élcio da Riva Moura e Airton
25 Severiano da reunião, devido à falta de quorum. Ao retorno dos conselheiros, a reunião
26 reiniciou. O conselheiro Rogério Silva questionou o porquê da ausência da indicação dos pró-
27 reitores e dos demais cargos nocapítulo daestrutura organizacional do PDI atual, visto que no
28 PDI anterior constavam tais informações. Comentou também sobre a repetição de alguns
29 textos no documento, sugerindo correção. Observou também que o documento não trazia a
30 nova estrutura organizacional da Pró-reitoria de Ensino, embora já tivesse sido publicada no
31 Diário Oficial da União. O conselheiro solicitou informações sobre o processo de formação e
32 funcionamento do escritório de processos. Sobre a construção do currículo de referência,
33 sugeriu que fosse modificado o texto do documento emque citava a exigência de um mínimo
34 de componentes curriculares para a formação dos cursos semelhantes, já que tal exigência não
35 estava prevista na resolução que trata do assunto. Observou ainda que não identificou no
36 documento a indicação do projeto político-pedagógico da instituição. Sugeriu que o
37 documento apresentasse uma explicação mais completa sobre as taxas de evasão e eficiência.
38 Continuou o conselheiro comentando que o documento apontava a Inova como uma pró-
39 reitoria, solicitando esclarecimentos isobre como se dera tal processo sem a devida alteração
40 no regimento geral. O servidor José Aparecido, um dos responsáveis pela elaboração do
41 Relatório de Gestão, iniciou esclarecendo que o organograma apresentado no relatório foi
42 baseado no modelo elaborado pelo Ministério da Fazenda, adotado por orientação do TCU.
43 Observou que os textos duplicados seriam corrigidos. Finalizou, sobre a organização do
44 relatório de gestão, esclarecendo que o formato apresentado seria remodelado para adaptar-se
45 ao que fora orientado pelo TCU, e posteriormente, seria enviado aos conselheiros. O pró-
46 reitor de ensino, Reginaldo Vitor Pereira, esclareceu sobre a reorganização da PRE, que por
47 ter sido realizada em dezembro, não refletia o ano de 2018 por inteiro. Desse modo, disse que
48 lhe foi orientado pela comissão que permanecesse no documento a estrutura que já vinha sido
49 apresentada anteriormente. Sugeriu à inclusão de um anexo esclarecendo a ocorrência de
50 alteração na organização. Quanto ao currículo de referência, no tocante ao mínimo de
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51 componentes por curso, reconheceu o pró-reitor que axitação de percentual mínimo não
52 estava alinhada aos dispositivos da Resolução n° 37, de 08 de maio de 2018, a qual não prevê
53 nenhum percentual mínimo, e que o texto seria corrigido. Sobre o Projeto Político-
54 Pedagógico, elucidou que o PPP era referente à cada câmpus, e não à instituição como um
55 todo, que no caso seria o PPI (Projeto-Político Institucional). Disse que o texto seria revisto.
56 Em relação aos índices de permanência e êxito, sugeriu que fosse anexado ao relatório, ria
57 forma de um documento, o^ resultado do trabalho realizado pela comissão do Plano
58 Estratégico de Permanência e Êxito (CIPEE). Oservidor. Alexandre Chahad esclareceu que a
59 Inova não se tratava de uma pró-reitoria, e sim de uma diretoria sistêmica, aprovada pela
60 resolução IFSP n° 159/2017, através da qual foi criada ligada ao gabinete. Sucintamente, o
61 presidente da reunião esclareceu que o escritório de processos fora criado para dar celeridade
62 aos processos administrativos da reitoria em relação aos setores e outros câmpus. Comentou,
63 em seguida, sobre o projeto de reiniciar os trabalhos da estatuinte. O conselheiro Rogério
64 Silva reforçou a inserção da indicação dos pró-reitores e dos demais cargos no capítulo da
65 estrutura organizacional do PDI atual, da mesma forma que no anterior. A pedido do
66 presidente, os questionamentos sobre a existência de programação dos PPP's, da posição da
67 Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional (PRD) na estrutura organizacional e sobre as
68 cadeiras do Consup que não foram preenchidas com a saída de alguns membros serão
69 enviados por e-mail à secretaria dos colegiados, para posterior esclarecimento. Posto em
70 regime de votação, o Relatório de Gestão foi aprovado com 13 (treze) votos a favor e 6 (seis)
71 abstenções. Ato contínuo, foi posto em votação a inversão de pauta para que o Recurso
72 Hierárquico fosse o item seguinte a ser discutido, e obteve a aprovação com 10 (dez) votos a
73 favor, 5 (cinco) contra e 4 (quatro) abstenções. Assunto: Recurso hierárquico - Proc.
74 23310.000751.2017-84 - Relator: Ricardo dos Santos Coelho. Em consonância com a

75 sugestão do relator, o conselho superior deu parcial provimento ao recurso hierárquico Proc.
76 23310.000751.2017-84 para, por unanimidade, desclassificar a infração disciplinar para o art.
77 , 116, IX, dá Lei n° 8.112/90, por infringência ao dever funcional de manter conduta
78 compatível com a moralidade administrativa, aplicando-se a pena, de suspensão por 30 dias,
79 com fundamento no art. 129, parte final, da Lei n° 8.112/90. Por maioria de votos, os
80 conselheiros rejeitaram a conversão da pena de suspensão em multa, nos termos do art. 130,
81 §2°, da Lei n° 8.112/90, em razão de não haver conveniência para o serviço. Assunto:
82 Projetos de Eficiência Energética com Fundação de Apoio Relator: Ragnar Orlando
83 Hammarstrom. Iniciou o relator observando que se tratava de três projetos referentes à
84 participação dos câmpus Suzano, Jacareí e Guarulhos, no edital da ANAEEL (projetos de
85 eficiênciaenergética), a serem executados com fundação de apoio, que viabilizariamuma redução
86 no consumo de energia dos câmpus. Comentou que não haveria contrapartida da instituição.
87 Finalizou manifestando-se favorável à aprovação dos projetos. Postos em regime de votação, os
88 projetos foram aprovados com 17 (dezessete) votos a favor e uma abstenção. Assunto:
89 Minuta de criação de Incubadora de Base Tecnológica - Relator: João Roberto Moro. Depois
90 de expor um breve histórico sobre o processo de criação da minuta e pelas instâncias
91 regulamentares pelas quais tramitou, o relator concluiu, dando voto favorável à aprovação da
92 minuta. O servidor Alexandre Chahad, esclarecendo as dúvidas propostas pelo conselheiro Élcio
93 da Riva Moura, disse que as deliberações eram realizadaspelo Conselho de Inovação Tecnológica

' 94 (CIT), conselho criado pelo próprio Conselho Superior, enfatizando a que a Inova não era um
95 órgão deliberativo. O conselheiro Rogério Silvaquestionou se a decisão de instalar a incubadora
96 no câmpus não deveria ser submetida também à apreciação do Conselho de Câmpus. Quanto à
97 possibilidade de criação de departamentos especializados, sob a aprovação da CIT, questionou se
98 tal decisão não deveria ser submetida ao Conselho Superior, já que movimentava recursos da
99 instituição. Observou, em seguida, sobre a ausência de documentação comprobatória _das

100 instâncias pelas quais o projeto da incubadora passou. Demonstrou preocupação quanto à
101 prerrogativa atribuída à CIT de implantar processo administrativo disciplinar, e quanto à cobrança
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102 de taxas, expressa na minuta. Finalizou sugerindo a retirada de pauta. O servidor Alexandre
103 Chahad esclareceu que todas as ações referentes aos câmpus deviam passar pelo Concam,
104 inclusive a mensuração de cobranças de taxas ou de uso de recursos. A conselheira Andrezza
105 Campos Moretti demonstrou preocupação em relação aos dispositivos da minuta que versavam
106 sobre a criação dos núcleos, que, segundo ela, poderiam prejudicar o funcionamento dos câmpus,
107 e sugeriu que se fizesse uma nova revista nas cláusulas do documento. A pauta obteve 12 (doze)
108 votos a favor, 4 (quatro) votos contra e uma abstenção para que permanecesse para a aprovação.
109 Posta, em seguida, em votação, a Minuta de criação de Incubadora de Base Tecnológica
110 obteve 13 (treze) votos a favor, 3 (três) votos contra e duas abstenções. Registra-se nesta ata a
111 declaração de voto do conselheiro Antônio Teixeira, que justificou sua abstenção para manter a
112 mesma decisão da votação anterior, e por considerar confusa a discussão da pauta. Assunto:
113 Relatório do comitê de fundações - Relator: João Roberto Moro. O relator passou a palavra ao
114 servidor Carlos Roberto Cavalcante, da Pró-Reitoria de Administração, para apresentar o tema.
115 Finda a apresentação, o relator esclareceu que a pauta se tratava da aprovação do relatório das
116 atividades com apoio de fundações e da renovação da autorização com as fundações para atuarem
117 com o IFSP: Fundação Arthur Bernardes - FUNARBE, Fundação de Apoio ao Desenvolvimento
118 da Ciência e Tecnologia - FACTO, Fundação de Apoio Institucional ao Desenvolvimento
119 Científico e Tecnológico - FAI.UFSCar. Finalizou manifestando-se favorável à aprovação. Posto
120 em regime de votação, os relatórios e a renovação da autorização para as fundações atuarem com
121 o IFSP foram aprovados com 17 (dezessete) votos a favor e uma abstenção. Verificada a falta de .
122 quorum, pela saída de parte dos conselheiros, as discussões dos itens seguintes da pauta
123 prosseguiram sem aprovação, a saber: Revogação da resolução 182/2010 e suas alterações
124 (Resolução 15 e 35/2015, 92 e 93/2018), atendendo a Resolução 370/2007 do Conselho Nacional
125 de Saúde; Minuta parâmetros de carga horária para os cursos Técnicos, cursos desenvolvidos no
126 âmbito do PROEJA e cursos de Graduação do IFSP; Diretrizes do Estágio das Licenciaturas
127 Proc. 23305.012442.2018-15. Cursos - Educação Básica - Referendar: Implantação: Curso
128 Técnico Administração PROEJA - PTB; Implantação: Curso Técnico Eletroeletrônica Integrado -
129 SOR (Proc. 23305.006868.2017-41); Implantação: curso Técnico em Comunicação Visual
130 PROEJA - SMP (Proc. 23305.013618.2018-48; Reformulação: Curso Técnico Automação
131 Industrial Concomitante ou Subsequente - CBT (Proc. 23307.000176.2018-50); Reformulação:
132 Curso Técnico Automação Industrial Integrado - HTO (Proc. 23439.000761.2018-54);
133 Reformulação: Curso Técnico Informática Integrado - HTO (Proc. 23439.000760.2018- 18);
134 Reformulação: Curso Técnico Informática para Internet Integrado - GRU (Proc.
135 23308.000462.2017-24); Reformulação: Curso Técnico Mecânica Integrado - HTO- (Proc.
136 23439.000756.2018-41); Reformulação: Curso Técnico Mecatrônica Integrado GRU - (Proc.
137 23308.000461.2017- 80). Cursos - Graduação - Referendar: Reformulação: CST em Gestão da
138 Produção Industrial - BTV (Proc. 23431.00776.2018- 92); Reformulação: CST em Análise e
139 Desenvolvimento de Sistemas - HTO (Proc. 23439.001847.2016 e 23439.000281.2018);
140 Reformulação: CST em Gestão da Produção Industrial - STL (Proc. 23313.000389.2017- 01);
141 Reformulação: CST em Gestão de Recursos Humanos - SRT (Proc. 23309.000079.2018- 47);
142 Implantação: Bacharelado em Química. ENCERRAMENTO: Não havendo mais o que tratar,
143 o presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a 2a Reunião Ordinária do Conselho
144 Superior. Eu, Fernando Costa Klauk, que lavrei a presente Ata, certifico e doufé que ela foi
145 aprovada pelos. membros deste Conselho, e vai assinada por mim, pelo secretário dos
146 colegiados Ari Gomes da Mota Filho e pelo presidente.
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