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APRESENTAÇÃO
Conforme solicitação da Comissão Central da Estatuinte, e em conformidade com a
Resolução nº 75, de 23 de junho de 2015, apresento relatório das atividades
desenvolvidas durante Assembleia Local da Estatuinte, ocorrida no dia 05 de Agosto
de 2015 às 18 horas, no Câmpus São José dos Campos.
PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS PELA ORGANIZAÇÃO DA ASSEMBLEIA
 Marcos Natanael Faria Ribeiro
 Douglas Arcanjo de Lima
 Amita Muralikrishna

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
No Câmpus São José dos Campos os docentes e técnico-administrativos foram
convidados via e-mail. Os discentes foram comunicados via e-mail, através de
chamadas em sala de aula e cartazes espalhados por pontos estratégicos no câmpus.
e convidados em sala por membros da comissão local.
Às 18:07 horas do dia 05 de Agosto de 2015 o presidente da Comissão Local iniciou
os trabalhos da Assembleia explicando brevemente sobre a estatuinte e sobre como
se desenrolou o processo no câmpus SJC. Participaram da Assembleia 14 pessoas,
sendo 8 do segmento discente, 5 do segmento técnico-administrativo e 1 do segmento
docente.
Posteriormente, passou-se para a revisão dos artigos do estatuto e a votação de cada
uma das propostas apresentadas, sendo os votos manifestados abertamente.
As propostas estão abaixo elencadas:
Emendas Supressivas:
1) Proposta de alteração do artigo 5º, inciso V, conforme segue abaixo:
“constituir-se em centro de excelência na oferta do ensino de Ciências, em geral, e de
Ciências Aplicadas, em particular, estimulando o desenvolvimento de espírito crítico,
voltado à investigação empírica”;
2) Proposta de alteração do artigo 6º, inciso VI, alínea b, conforme segue abaixo:
“cursos de licenciatura, bem como programas especiais de formação pedagógica, com
vistas à formação de professores para a educação básica, sobretudo nas áreas de
Ciências e Matemática, e para a educação profissional”.

Emendas Substitutivas:
1) Proposta de alteração no artigo 11, inciso VIII, conforme segue:
“representação de um Diretor-Geral de câmpus, membro do Colégio de Dirigentes, e
um suplente, eleitos por seus pares, na forma regimental”.
2) Proposta de alteração no artigo 11, parágrafo 1º, conforme segue abaixo:

“Os membros do Conselho Superior (titulares e suplentes) de que tratam os incisos II,
III, IV, V e VIII, após eleitos, serão designados por ato do Reitor”.
Emendas Aditivas:
1) Proposta de adição de novo parágrafo ao artigo 11 (parágrafo 10º), conforme
segue abaixo:
“§ 10°- Os membros do Conselho Superior (titular e suplente), de que trata os
inciso II, VIII não terão direito a voto.”
AVALIAÇÃO DA ASSEMBLEIA E CONCLUSÃO
A avaliação que fazemos de nossa Assembleia é positiva, ainda que esta tenha havido
baixíssima adesão (apenas 14 participantes). Todos tiveram voz, esclareceram
dúvidas e dividiram questões. Entretanto, infelizmente, percebemos que a participação
da comunidade do câmpus, sobretudo dos docentes, é muito incipiente em qualquer
assunto que não se resuma a questões técnicas dos cursos em si.
O servidor docente escolhido como delegado não estava na Assembleia, mas se
prontificou a representar o segmento.
Concluímos que o IFSP necessita, urgentemente, abrir mais espaço e dar mais
suporte às instâncias de discussão e de definição dos rumos políticos da Instituição,
cobrando ativamente seus gestores para a implantação efetiva do diálogo.
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