ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO CENTRAL E DAS COMISSÕES LOCAIS
DA ESTATUINTE DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DE SÃO PAULO, DO ANO DE DOIS MIL E QUINZE. Aos onze
dias do mês de maio do ano de dois mil e quinze reuniram-se por videoconferência Leticia
Pedroso Ramos (Capivari), Antonio Augusto T. P. Moraes (Campinas), Maria Caroline
Trovo (Avaré), Douglas Arcanjo Lima (São José dos Campos), membros da Comissão
Central da Estatuinte. Estiveram ainda presentes os seguintes campi e servidores:
Capivari (servidora Ivete), Campinas (servidor Luis Carlos Kakimoto) Birigui (servidores
Amanda, Viviane, Silvânia, Edvan, Deidimar e Luciene), Jacareí (servidor Douglas),
Votuporanga (servidor Alexandre), São Paulo (servidores Antonio e Wanderlei), Avaré
(Alexandre Rodrigues), São Roque (servidores Bruno e Lucas), Matão (Marcos), Barretos
(servidores Vitor, Maria Cristina e Wellington), Campos do Jordão (servidores Luis,
Fabiano e Sueli) e São José dos Campos (servidor Sebastião). I. ABERTURA DA
REUNIÃO: 1. A Presidente Letícia agradeceu a presença e realizou os seguintes
esclarecimentos: 1) Seminários de Inquietação: constituem a primeira etapa do processo,
devendo ser realizado nos campi pelas respectivas Comissões Locais. Todos os câmpus
presentes na reunião confirmaram já ter realizado o Seminário de Inquietação; 2)
Assembleias Locais: devem ser realizadas nos campi, também pelas Comissões Locais,
responsáveis pela divulgação e chamamento à participação em cada campus. Foi
esclarecido ainda que a Assembleia Local é o momento adequado para a escolha dos
delegados, sendo um delegado e um suplente para cada segmento (docente, técnicoadministrativo e discente) e que nela deverão ser votadas as propostas que o campus
encaminhará, por meio de relatório, à Comissão Central. Com exceção de dois câmpus,
que estão em fase de planejamento da Assembleia, todos os demais já a realizaram; 3)
Delegados: Estes devem pertencer à Comissão Local do campus, porém, em hipótese
alguma, à Comissão Central da Estatuinte. A Comissão Central não disciplinará o
processo de escolha local dos delegados; porém, sugere que os estes sejam definidos na
Assembleia Local. Foi esclarecido ainda que o credenciamento dos delegados para
participação no Congresso será realizado através do site da Estatuinte; 4) Audiência
Pública: serão realizadas duas por etapa, em dia, hora e local definidos pela Comissão
Central, sendo esta também responsável por conduzir as audiências. 5) Atas das reuniões
das Comissões Locais: a Comissão Central solicita o envio das Atas das reuniões das
Comissões Locais para publicação das mesmas no site, ressaltando que a publicação não
será realizada caso a Comissão Local expresse a recusa. O envio das atas, porém, é
requerido pela Comissão Central. 6) Modelo de Relatório: a Comissão Central informou
que será enviado um Modelo de Relatório das Assembleias Locais com o objetivo de
padronizar os relatórios. Após a realização da Assembleia, as Comissões Locais deverão
encaminhar os mesmos para a Comissão Central, a fim de serem divulgados. 7)
Congresso: A Presidente explicou que serão organizadas todas as sugestões recebidas via
relatório das Assembleias Locais, Audiências Públicas ou pelo site da Estatuinte. Os
delegados poderão defender suas propostas. As sugestões serão votadas uma a uma, por
meio da utilização de placas: sim, não ou abstenção (os termos ainda se encontram em
fase de adequação). Foi ressaltado ainda que a Comissão Central não pode excluir as
sugestões, pois seu papel é organizá-las para votação.8. Regimento Interno da Comissão
Central: a Presidente esclareceu que o Regimento Interno da Comissão Central da
Estatuinte foi enviado à Reitoria em outubro do ano de 2014, porém não foi dado
prosseguimento. Após reformulação do mesmo, todavia, a Comissão Central fez novo
envio, para avaliação da Reitoria. 2. Após os esclarecimentos gerais, o campus São Paulo
indagou a diferença entre Audiência e Assembleia. A Presidente Letícia informou que a
Audiência é um momento mais amplo de participação, devendo também ser estimulada a

participação da comunidade na qual o campus está inserido. 3. Dúvidas pontuais e
relacionadas aos esclarecimentos gerais foram sanadas pela Presidente, que reiterou que
a Comissão Central está à disposição para esclarecimentos de quaisquer ordens, inclusive
pelo e-mail estatuinte@ifsp.edu.br. 4. Informes: A Presidente informou que a Comissão
Central gravou para teste sua última reunião. Em caso de sucesso, a próxima reunião geral
será gravada, conforme solicitação dos membros das Comissões Locais. Os trabalhos
foram encerrados e, para tudo constar, eu, Maria Caroline Trovo, lavrei a presente ata
que, depois de aprovada, vai assinada por mim e pela Presidente.
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