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

RESOLUÇÃO N.° 107/2018, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2018

Aprova a Extinção do Curso
Superior de Tecnologia em
Sistemas Eletrônicos 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. 1.° - Aprovar a Extinção do Curso Superior de Tecnologia em
Sistemas Eletrônicos do Câmpus São Paulo, conforme parecer em anexo.

m

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°101/2018

Processo n°; SUAP n° 23306.004217.2017-14/23306.000644.2017-15

Origem: DGR/PRE/IFSP

Interessado: Câmpus São Paulo

Assunto: Extinção do Curso Superior de Tecnologia em Sistemas Eletrônicos

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 Sistemas Eletrônicos em 2017, por meio do Memorando
016/2017/DGC-SPO/IFSP.

O CST era Sistemas Eletrônicos foi autorizado pelo Conselho Diretor do CEFET por
meio da Resolução 52 de 9 de setembro de 2003, para oferta de 80 vagasanuais; turno matutino,
modalidade presencial, carga horária total de 2422 horas com integralização em três anos (6
semestres), com início da oferta em fevereiro de 2004. O curso foi reconhecido pela Portaria
MEC 174/2008 e a renovação do reconhecimento por meio da Portaria MEC 45 de 14 de
fevereiro de 2013, com Nota 4. A últimaoferta do curso ocorreuno segundo semestre de 2012.

O Câmpus justificao encerramento do curso pela abertura da Engenharia Eletrônica, cuja
oferta iniciou no segundo semestre de 2013, sendo que a força de trabalho ficou vinculada à
engenharia.

O processo de extinção do CSTem Sistemas Eletrônicos se deu pelos esforços do câmpus
e da coordenação no sentido de garantir que todos os alunos ativos concluíssem o curso. No
entanto, umaúnica aluna com o prazo máximo de integralização vencido solicitou a prorrogação
do prazo e se formará no segundo semestre de 2018.

A extinção do curso se baseia na necessidade de regularização das atividades junto ao
MEC, acatando as orientações da Portaria Normativa 23/2017, republicada em setembro de
2018, Subseção II - Das disposições específicas aospedidos 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 deprocesso administrativo desupervisão, que poderá resultar nacassação imediata do
ato autorizativo do curso, nos termos do Capítulo IIÜ\

As atividades do CST em Sistemas Eletrônicos até a interrupção da oferta são anteri
aprovação da Resolução 143/2016, portanto, .a documentação apresentada foi consid
suficiente a instrução da extinção.
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II. ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES

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

• Memorando 016/2017/DGC-SPO/IFSP da Direção do câmpus com a solicitação
da extinção.

• Memorando CRS 047/2018 contendo a relação candidato/vaga do curso, com
informações ulteriores sobre a.situação atual dos acadêmicos.

Não foi possível recuperar a Resolução de criação do curso e a Portaria de
reconhecimento. A documentação foi analisada e o curso encontra-se em processo de extinção,
restando apenas um discente a concluir. Na seqüência, será instaurada a instrução do processo
junto ao Conselho Superior e ao MEC. Faz-se necessário agilizar os trâmites de encerramento do
curso no sistema e-MEC, uma vez que o curso se encontraem situação de paralisação irregular
junto ao MEC.

III.VOTO DO RELATOR

Pela situação apresentada sou de parecer favorável ao procedimento de extinção do CST
em Sistemas Eletrônicos.

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

Claudia Fonseca Roses

Relatora

São Paulo, 28 de novembro de 2018

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 uso de suak atribuições dispostas no inciso X do art. 11 e art. 22 da
Resolução n°l35/2015/IFSP, emite esíekpVecer para que sejam tomadas as devidas providências.

São Paulo, 03 de dezembro de 2018

'raaldo Vitor Pereira

Presidente do Conselho de Ensino do IFSP
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