
ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO CENTRAL E DAS COMISSÕES LOCAIS DA 1 

ESTATUINTE DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 2 

TECNOLOGIA DE SÃO PAULO, DO ANO DE DOIS MIL E QUINZE. Aos vinte e oito 3 

dias do mês de setembro do ano de dois mil e quinze reuniram-se por videoconferência 4 

Leticia Pedroso Ramos (Capivari), Antonio Augusto T. P. Moraes (Campinas), Douglas 5 

Arcanjo Lima (São José dos Campos), Josilda Maria Belther e Leandro José Elias 6 

(Araraquara), Andrea Gomes Nazuto Gonçalves (Boituva), Douglas Gonyalves Martins 7 

(Jacareí), Patrícia da Silva Nunes e Thalita Alves dos Santos (Presidente Epitácio), Luiz 8 

Henrique dos Santos, Roseane e Fabiano Souza Dutra (Campos do Jordão), Wellington de 9 

Freitas Castro, Vitor Edson Marques Júnior, Fábio de Souza Barbosa, Iracimara de Souza 10 

Nascimento Bordim e Laryssa Tavares da Cunha Muzetti (Barretos), Marcio Augusto de 11 

Andrade Pinho, Fagner Ricardo Mera e João Pereira Neto (Caraguatatuba), Amanda Martins 12 

Moraes e Viviane Renata Ventura Rissi (Birigui). Ausências justificadas: Maria Caroline 13 

Trovo (AVR), Maressa de Freitas Vieira (AVR), Marcelo Ribeiro da Silva (SJC) e Iara Pedro 14 

(CBT). I. ABERTURA DA REUNIÃO: A Presidente Leticia Pedroso Ramos agradeceu as 15 

presenças e os esforços das Comissões locais durante o Congresso da Etapa 1, no que diz 16 

respeito as eleições dos delegados e envio dos relatórios. Destacou ainda que durante a Etapa 17 

1 – Parte 2 realizada no dia 18/08/2015 em São Paulo algumas propostas/votações não 18 

respeitaram o quórum mínimo, portando serão votadas novamente. Posteriormente a palavra 19 

foi aberta para membros das Comissões locais. Wellington de Freitas Castro (BRT) pediu 20 

desculpas pelo volume de e-mails e insistência do uso da plataforma Videoconferência para 21 

Parte 3 do Congresso, justificando uma participação mais ativa por parte dele no processo da 22 

Estatuinte, uma vez que ele não poderia viajar até São Paula para participar da Etapa 1 – Parte 23 

3. Vitor Edson M. Jr (BRT) Elogiou e parabenizou o trabalho e dedicação da Comissão 24 

Central da Estatuinte. Marcio Pinho (CAR) relatou que o banner de divulgação da Estatuinte 25 

saiu do site institucional < http://www.ifsp.edu.br>. A Comissão Central encaminhará para 26 

setor responsável um novo pedido de divulgação fixa no site. Vitor Edson M. Jr (BRT) 27 

sugeriu que os próximos congressos sejam via videoconferência e votos sejam contabilizados 28 

via e-mail institucional, ou outra tecnologia que garanta a segurança dos votos. Amanda 29 

Martins Moraes (BRI) sugeriu o uso da plataforma do Google para formulários. Patrícia 30 

(PEP) disse que por motivos de distância, custos, diárias e outros o câmpus de Presidente 31 

Epitácio também prefere o uso online ou videoconferência. Josilda Belther (ARA) é contrario 32 

o uso da videoconferência, principalmente porque a plataforma não garante a autenticidade 33 

dos delegados nas votações. II. LOCAL DO REFERENDO: A Comissão Central da 34 

Estatuinte observando o desejo dos delegados que a Etapa do Referendo não seja em São 35 

Paulo, a presidente Letícia Pedroso Ramos abriu para Comissões locais se candidatarem para 36 

sediar a etapa. Andrea Gomes Nazuto Gonçalves candidatou o câmpus Boituva, Vitor Edson 37 

M. Jr candidatou o câmpus Barretos, Leticia Pedroso Ramos candidatou o câmpus Capivari, 38 

Marcio Pinho candidatou o câmpus Caraguatatuba, Leandro J. Elias candidatou o câmpus de 39 

Araraquara. Amanda Martins Moraes (BRI) citou o câmpus de São Carlos pela infraestrutura 40 

da UFSCar e pela localização, a Leticia respondeu que a Comissão Local de São Carlos passa 41 

por problemas internos. Leticia Pedroso Ramos enviará um e-mail para os outros câmpus se 42 

manifestem, caso tenham o interesse de sediar a etapa. A votação ocorrerá via site através do 43 

google docs e cada câmpus terá direito a um voto. III. DATA DO REFERENDO: Após 44 

consulta aos membros das comissões locais presente na reunião ficou acordado que a data do 45 

referendo será na última semana do mês de Outubro (26 á 31 de Outubro), excluindo o dia 28 46 

de outubro, quando é celebrado o Dia do Servidor Público. A votação ocorrerá via site através 47 

do google docs e cada câmpus terá direito a um voto. IV. DELEGADOS: A Leticia Pedroso 48 

Ramos ressaltou a importância dos delegados durante o congresso, e pediu o apoio das 49 

comissões locais no intuito de auxiliar e instruir os delegados eleitos e inseri-los dentro da 50 

Estatuinte. O Antonio Augusto T. P. Moraes enfatizou a questão da participação dos 51 

delegados, e lembrou que eles são convocados. IV. VIDEOCONFERÊNCIA: Após consulta 52 

http://www.ifsp.edu.br/
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aos membros das comissões locais presente na reunião ficou acordado que a data da 53 

videoconferência com os delegados será no dia 19/10/2015 em dois períodos: 10h00 e 14h00. 54 

V. COMISSÃO LOCAL: A Leticia Pedroso Ramos solicitou que as comissões locais de 55 

alteraram suas composições, que o Diretor Geral emita uma portaria formalizando a alteração. 56 

VI. OUTROS: O Luis (CJO) opinou em relação aos delegados, eleição dos delegados e 57 

assembleias. Marcio Pinho (CAR) opinou em relação ao ordenamento das etapas da 58 

Estatuinte. Leticia respondeu ao questionamento do Marcio Pinho (CAR) dizendo que o 59 

ordenamento foi proposto pelo Conselho Superior e aprovado na resolução nº 75, de 23 de 60 

junho de 2014. O Antonio Augusto T. P. Moraes explicou como se deu ordenamento das 61 

etapas pelo Conselho Superior. Marcio Pinho (CAR) questionou se o debate em torno da 62 

Organização Didática pode iniciar, a Comissão Central disse que a discussão de temas 63 

pertinentes da próxima etapa somente ocorrerá após a entrega dos trabalhos referente Etapa I 64 

ao Conselho Superior, porém não descartou que conversas informais e locais poderão ocorrer. 65 

Fábio de Souza Barbosa (BRT) relatou que um grupo de servidores já começou a discutir 66 

temas ligados a Organização didática em Barretos. Fagner (CAR) pediu esclarecimento em 67 

relação “Concluir Etapa 1” e iniciar próxima etapa, a presidente Leticia Pedroso Ramos 68 

esclareceu a próxima etapa se inicia após a entrega do Estatuto ao Conselho Superior. Os 69 

trabalhos foram encerrados e, para tudo constar, eu, Douglas Arcanjo de Lima, lavrei a 70 

presente ata que, depois de aprovada, vai assinada por mim e pela Presidente. 71 
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Douglas Arcanjo de Lima                                __________________________________ 76 

Leticia Pedroso Ramos                                    __________________________________  77 
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