
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO

RESOLUÇÃO N.° 105/2018, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2018

Aprova a Extinção do Curso
Superior de Tecnologia em
Biocombustíveis do Câmpus
Matão.

O PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DO INSTITUTO

FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO, no uso
de suas atribuições regulamentares, e considerando a decisão do Conselho Superior na
reunião do dia 11 de dezembro de 2018,

RESOLVE:

Art. l.° - Aprovar a Extinção do Curso Superior de Tecnologia em
Biocombustíveis, turnos matutino e noturno, do Câmpus Matão, conforme parecer em
anexo.

Art. 2.° - Esta Resolução entra em vigor a partir desta data.

EDUARDO ANTÔNIO MODENA

REITOR



Ministério da Educação

y Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo

Conselho de Ensino

PARECER CONEN N°51/2018

Processo n": 23434.000749.2018-90

Origem: DGR/PRE'IFSP

Interessado: Câmpus Matão

Assunto: Proposta de Extinção do Curso Superior de Tecnologia em Biocombustíveis turnos
matutino b noturno

Relator(a): Claudia Fonseca Roses

•I.HISTÓRICO

O CST em Biocombustíveis turno matutino e noturno do Câmpus MTO tiveram
suas implantações autorizadas pelo CONSUP em agosto e novembro de 2()K) respectivamente,
para oferta de 40 vagas em cada turno.

• A última turma ingressante ocorreu em 2017 com integralização prevista para
2023. A oferta dos componentes curriculares, .conforme consta nos planos de extinção, está
garantida aos alunos até a conclusão de todos eles.

Apesar da relação candidato vaga ser significativa nos últimos 3 anos de oferta em
processo seletivo regular, as matrículas não acompanham o aparente interesse pelo curso. As
matrículas não atingem o quantitativo necessário para o preenchimento das 40 vagas em nenhum
dos dois turnos. Há também o registro do alto índice de evasão. Dos 270 alunos ingressantcs ate
2017. 36 se formaram, com 108 desistentes. 47 cancelados a matricula c 5 trancamentos.

A extinção do curso nos dois turnos dará lugar ao curso de Engenharia de
Energias Renováveis; aprovado em audiência pública realizada pela Comissão Permanente Local
do PI)!.

*Os dois turnos do curso tiveram a oferta das \ agás interrompidas de 2017/2 ate
2oisi devidamente aprovadas pelos paíeceres CÒNEN 7J5 e 70/2017, sendo a extinção
deliberada pelo COM AM em 20 IN.

Os dois turnos decurso encontram-se reconhecidos pelo MEC {2015).

II.ANÁLISE E CONSIDF.RAÇÕES

() (ampus Matão, por meio da coordenação do curso e das diretorias, encaminhou
os seguintes documentos:

a) Proposta de Extinção dò turno Matutino

b) Proposta de Extinção do turno Noturno

c) Ata do NDI- e colegiadò do curso

. d) Ata do COM AM

c) Resoluções CONSI IP de autorização de implantação di) curso
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f) Edital SISU em que a oferta não ocorre desde a interrupção

g) Relação candidato/vaga do curso com quadro demonstrativo de alunos matriculados

h) Atas do PDI com as discussões realizadas com a comunidade local. •

A documentaçãoapresentada corrobora com a extinçãodo curso e estão de acordo com o que
solicita o artigo 28 da Resolução 143/2016.

. ; N

III.VOTO DO RELATOR

Encaminha-sc ao Conselho Superior para deliberação, conforme disposto no
artigo 30 da Resolução CONSUP No. 143/2016, •

São Paulo. 03 de agosto de 2018

Claudia Fonseca Roses

Relatora

I\ \ O TO DO PLENÁRIO DO CONSELHO DE ENSINO

Na ocasião da 7a Reunião Ordinária de 2018 do .Conselho de Ensino do IFSP.
após apresentação do parecer da relatoria e análise e considerações dos membros do CONEN. foi
deliberada em unanimidade com base no art. 29° da Resolução n°l43/2016/IFSP. a decisão
favorável à extinção do curso, acompanhando o voto da relatoria. (

O Presidente do Conselho de Ensino do Instituto Federal de Educação. Ciênciq e
Tecnologia de São PaulOj no uso de suasntribuições dispostas no inciso X do art. 11 e art. 22 da
Resolução n"l 3°. 2015 IFSP. emite este parecer para que sejam tomadas as devidas providências.

São Paulo. 06 de agosto de 2018

Reginaldo Vítor Pereira

Presidente do Conselho cie Ensino do IFSP
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