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

RESOLUÇÃO N.° 106/2018, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2018

Aprova a Extinção do Curso
Superior de Tecnologia em
Processos Gerenciais do

Câmpus São Paulo.

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
Processos Gerenciais do Câmpus São Paulo, conforme parecer em anexo.

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

EDUARDO ANTÔNIO MODENA

REITOR



Ministério da Educação

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo

Conselho de Ensino

PARECER CONEN N°100/2018

Processo n°: SUAP n° 23306.001123.2018-66 / 23306.005345.2018-58

Origem: DGR/PRE/IFSP

Interessado: Câmpus São Paulo

Assunto: Extinção do Curso Superior de Tecnologia em Processos Gerenciais

Relatora: Claudia Fonseca Roses

I.HISTÓRICO

O Câmpus São Paulo encaminhou solicitação à DGR/PRE para proceder à extinção do
Curso Superior de Tecnologia em Processos Gerenciais em 2018, com oferta inicial no primeiro
semestre de 2008. A última turma oferecida ocorreu em 2010 e o último aluno a se formar

ocorreu em setembro de 2016. Houve esforços da coordenação do curso no sentido de fazer com,
que todos os alunos concluíssem o curso. A última turma foi ofertada no processo seletivo do
segundo semestre de 2010.

O CST em Processos Gerenciais foi autorizado pelo CONSUP por meio da Resolução
249 de 2007, com 40 vagas anuais, turno noturno, modalidade presencial, carga horária total de
1615 horas com integralização em dois anos (4 semestres). Em agosto de 2011, o curso recebeu a
comissão de avaliação para fins de reconhecimento, resultando em conceito 2, considerado
insatisfatório, pois a Dimensão 2 - Corpo docente, que foi avaliado com conceito 1. Embora o
câmpus tenha entrado com recurso junto ao MEC, o reconhecimento se deu por deferimento com
características especiais, ou seja, com a celebração de Protocolo de .Compromisso por meio da
Portaria MEC 1193/2017.

No entanto, o MEC não abriu o protocolo de compromisso e o curso entrou em processo
de extinção, com a solicitação formal do câmpus em julho de 2018. Para gerir os trâmites da
extinção, foi criada comissão especial composto por cinco docentes, pela Portaria SPO No
365/2017.

No histórico apresentado na proposta de extinção, o CST em Processos Gerenciais foi
criado para substituir ó CST em Planejamento e Gestão de Empreendimentos na Construção
Civil - CST-PGECC, aprovado pelo Conselho Diretor do CEFET em setembro de 2002. O
objetivo do curso PGECC foi o de complementar a formação de profissionais das áreas de
engenharia e arquitetura no que tange aos conhecimentos de gestão, tal como exigia o mercado
de trabalho na época. O curso foi criado com metodologia de ensino construtivista e o modelo
pedagógico com base no ensino por competências e no aprendizado baseado em problemas
(PBL). A primeira turma concluiu o curso em dezembro de 2005 e o processo de reconhe(
no MEC se deu na seqüência, ainda no antigo modelo SAPIENS, no mesmo ano.

Em 2006 oMEC publicou aprimeira edição do Catálogo Nacional dos Cursos Superiores X\
de Tecnologia, estabelecendo 60 dias para adequação da denominação dos cursos. No entanto, oV^
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Catálogo não trazia a denominação do' curso em andamento, exigindo do câmpus uma
reformulação è o curso ficou com a denominação de CST em Construção deEdifícios. Em 2007.
houve a interrupção da oferta das vagas, uma vez que o perfil do egresso não condizia com o
Catálogo. Mesmo com o curso avaliado pelo MEC, o câmpus decide pela abertura do CST em
Processos Gerenciais com ingresso da primeira turma em 2008. Ao cadastrar o curso no MEC, o
câmpus recebe diligência para adequação do nome do curso de Processos Gerenciais para
Construção de Edifícios. Ao mesmo tempo, o -câmpus recebe a negativa da Câmara
Especializada de Engenharia Civil do CREA/SP para o credenciamento do curso de
Planejamento e Gestão de Empreendimentos na Construção Civil, por ser o perfil do egresso
voltado para a área de Gestão.

Com a diligência do MEC para o CST em Processos Gerenciais, o câmpus interrompe
também a oferta de vagas para esse curso e aguarda a avaliação, in loco, cujo resultado foi
insatisfatório. O curso fica reconhecido em protocolo de compromisso que até o momento não
foi aberto. Dessa forma, e pelo fato de que o MEC manteve a notaobtida na avaliação, ainda que
o resultado do ENADE tenha sido satisfatório, o curso se manteve inativo desde 2010. Desde
então, os esforços do câmpus se concentraram em concluir as pendências com os alunos ativos,
garantindo a colação de grau a todos. A partir desses fatos, quatro cursos foram projetados,
sendo eles Técnico em Edificações, Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo e um curso de
Especialização em Aeroportos - Projeto e Construção.

Assim, a principal justificativa para a extinção do CST em Processos Gerenciais está no
fato de que não foi possível transformar o CST em Planejamento e Gestão de Empreendimentos
na Construção Civil, pela legislação vigente à época. Quanto ao CST em Construção de
Edifícios, a extinção se baseia no fato de que ele não se adequa aos objetivos iniciais
preconizados e outros cursos foram criados com objetivos mais bem definidos.

A extinção dos dois cursos também se baseia na necessidade de encerrar as atividades
junto ao MEC, acatando as orientações da Portaria Normativa 23/2017, republicada em setembro
de 2018, Subseção II - Das disposições específicas aos pedidos de extinção de cursos, bem como
às exigências do Decreto 6.235/2017 do MEC que orienta em seu Artigo 60: "A ausência ou a
interrupção da oferta efetiva de aulas, por período superior a vinte e quatro meses, ensejará a
abertura de processo administrativo de supervisão, quepoderá resultar na cassação imediata do
ato autorizativo do curso, nos termos do Capítulo 111.".

Da parte do câmpus, a extinção foi solicitada formalmente pelo Memo 083/2018/DGC-
SPO/IFSP. As atividades àot CST em Processos Gerenciais até a interrupção da oferta são
anteriores à aprovação da Resolução 143/2016, portanto, a documentação apresentada foi
considerada suficiente a instrução da extinção.

.*'

II. ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES

A situação do curso.impossibilita o câmpus de tramitar toda a documentação exigida,
sendo encaminhadas as que se seguem:

• Portaria SPO.365/2017 - Comissão Especial de gestão dos trâmites de
encerramento do CST em Processos Gerenciais;

• Proposta de extinção do CST em Processos Gerenciais;
• Resolução de criação do curso;
• Relatório da avaliação do MEC para o curso;
• Portaria de reconhecimento do MEC com protocolo de compromisso^
• Memorando da Direção do câmpus com a solicitação da extinção.
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A documentação foi analisada e o curso já se encontra totalmente extinto, restando
apenas a instrução do processo junto ao Conselho Superior e ao MEC. Faz-se necessário dar
seguimento aos trâmites de encerramento do curso no sistema e-MEC, uma vez que o curso se
encontra em situação de paralisação irregular junto ao MEC.

III.VOTO DO RELATOR

Pela situação apresentada, pelo fato de o curso não ter mais alunos e porque não há
pendências acadêmicas, sou de parecer favorável ao procedimento de extinção do CST em
Processos Gerenciais.

Encaminha-se ao Conselho Superiorpara deliberação, conforme disposto no artigo 30 da
Resolução n° 143/16.

São Paulo, 28 de novembro de 2018

Claudia Fonseca Roses

Relatora

IV.VOTO DO PLENÁRIO DO CONSELHO DE ENSINO

Na ocasião da 11a 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. 4o 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, Ciência e
Tecnologia de São Paulo, no usade~Suás atribuições dispostas nò inciso X do art. 11 e art. 22 da
Resolução n°l39/2015/IFSP, emite este parecerpara que sejam tomadas as devidas providências.

São Paulo, 03 de dezembro de 2018

Rcginaldo Vitor Pereira
Presidente do Conselho de Ensino do 1FSP

3 de 3

PARECER CONEN N°I00/2018


