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1 ATA DA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLÉGIO DE DIRIGENTES DO
2 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO
3 (IFSP), DO ANO DE DOIS MIL E DEZOITO. Ao vigésimo quinto dia do mês de setembro do
4 ano de dois mil frdezoito realizou-se a quinta reunião ordináriado Colégiode Dirigentes (Coldir),
5 às lOh (dez horas), por videoconferência, sob a presidência de Eduardo Antônio Modena, reitor e
6 presidente do Colégio de Dirigentes, e com a presença na sala da reitoria os diretores João
7 Roberto Moro (Câmpus Bragança Paulista), Ragnar Orlando Hammarstrom (Câmpus
8 Itapetininga), Luiz Cláudio de Matos (Câmpus São Paulo), Eduardo leal (PRD), Wilson de
9 Andrade Matos (PRX), e os secretários Ari Gomes da Mota Filho e Fernando Costa Klauk. Por

10 videoconferência os representantes dos seguintes câmpus: Câmpus Araraquara, Câmpus Avaré,
11 Câmpus Barretos, Câmpus Birigui, Câmpus Boituva, Câmpus Campinas, Câmpus Campos do
12 Jordão, Câmpus Capivari, Câmpus Caraguatatuba, Câmpus Catanduva, Câmpus Cubatão,
13 . Câmpus Guarulhos, Câmpus Hortolândia, Câmpus Ilha Solteira), Câmpus Itaquaquecetuba,
14 Câmpus Jacareí, Câmpus Jundiaí, Câmpus Matão, Câmpus Piracicaba, Câmpus Pirituba, Câmpus
15 Pres. Epitácio, Câmpus Registro, Câmpus Salto, Câmpus São Carlos, Câmpus São João da Boa
16 Vista, Câmpus São José dos Campos, Câmpus São Miguel Paulista, Câmpus São Roque, Câmpus
17 Sertãozinho, Câmpus Sorocaba, Câmpus Suzano, Câmpus Tupã, Câmpus Votuporanga, Rio
18 Claro, José Roberto da Silva e Sumário Batista dos Santos (PRA) e Aldemir Versani de Souza
19 Callou (gabinete da reitoria). ABERTURA DA REUNIÃO: O presidente Eduardo Antônio
20 Modena deu por aberta a reunião agradecendo a presença de todos. EXPEDIENTE: Aprovação
21 da ata da reunião do dia 26/06/2018. A ata foi aprovada por unanimidade. ORDEM DO DIA:
22 Assunto: Discussão sobre os tópicos da Reditec - Apresentação: Eduardo Antônio Modena.
23 Iniciou fazendo uma breve introdução, destacando sobre a importância para as atividades de
24 ensino e extensão, a introdução de experiências diversas, advindas do contexto extracurricular,
25 através de eventos externos. Enfatizou que a reitoria, até o final do ano, proporia uma pauta sobre
26 a curricularização, na perspectiva de ampliar a discussão sobre a inclusão da extensão, da
27 pesquisa e da inovação nos currículos, como vem ocorrendo em outras instituições da rede.
28 Recomendou aos diretores que assistissem às palestras sobre o tema, que ocorreram no evento
29 Reditec, disponibilizadas na internet, como forma de embasamento para a formulação ,de
30 propostas e sugestões, para a implantação do modelo no IFSP. Recomendou também que os
31 diretores compartilhassem as palestras com os coordenadores de pesquisa, de extensão e de área,
32 no sentido de unificar as informações e incitar as ações necessárias para a construção do modelo
33 de inclusão da extensão, da pesquisa e da inovação nas atividades dos alunos. Luiz Cláudio de
34 Matos observou que as necessidades de mudança nos modelos curriculares têm se verificado em
35 todos os segmentos, inclusive nas universidades particulares. Assunto: Resolução 45/2015
36 (Regulamento do Conselho de Câmpus) - Apresentação: Luiz Cláudio de Matos. Iniciou o
37 relator esclarecendo sobre os motivos que levaram à necessidade de reajustar o Regulamento do
38 Conselho de Câmpus, para que se adequasse à nova realidade. Destacou, entre eles, que a
39 composição do conselho deveria ser paritária, e da ausência de representantes da gestão. Sugeriu
40 que na composição do conselho deveria ter um representante da gestão (considerando como tal,
41 coordenadores de área, pesquisa, extensão, além do diretor) para cada representante docente,
42 sendo no mínimo de dois e no máximo de cinco, eleitos pelos seus pares. Esclareceu ainda que o
43 que estava sendo proposto na reunião se tratava de uma minuta que, inicialmente, seria submetida
44 à procuradoria da instituição, para que se pudessem identificar possíveis irregularidades. No
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45 artigo 8o, que trata das delegações que o Consup passara ao Concam, o relator sugeriu que a
46 redação especificasse que o rol de delegações do conselho se limitasse ao âmbito dos câmpus. No
47 artigo 9o propôs a seguinte redação: os membros do Concam podem propor pautas consultivas e
48 normativas. O presidente do colégio de dirigentes, Eduardo Antônio Modena, sugeriu a inclusão
49 de um artigo determinando que as novas delegações, caso surgissem, fossem reguladas por
50 portaria, com o objetivo de evitar fazer constantes alterações na resolução 45/2015. Não havendo
51 nenhuma objeção quanto às sugestões apresentadas, ficou assim acordado. Sugeriu ainda, o
52 relator, o acréscimo de um artigo que possibilitasse ao presidente do Concam a emissão de atos
53 ad referendum, com a obrigatoriedade de serem submetidos à reunião imediatamente posterior
54 para a devida deliberação. Quanto às ausências dos conselheiros nas reuniões, propôs que fossem
55 consideradas como justificativas de faltas as mesmas estabelecidas para abono do dia de trabalho
56 para os servidores, e as estabelecidas pela organização didática para os membros discentes. O
57 presidente, depois de rápida pesquisa com os diretores de câmpus em vídeo conferência sobre a
58 situação dos quóruns nas reuniões do Concam, verificou que, na maioria dos câmpus, as
59 ausências mais freqüentes eram as dos representantes externos. Sugeriu que os diretores criassem
60 medidas para que os conselheiros participassem com mais freqüência às reuniões. Foi sugerida
61 também, no artigo 6o, a possibilidade de deflagrar nova eleição, caso haja a necessidade de suprir
62 a falta de membros. Ainda nesse artigo foi proposto que, na impossibilidade de se completar o
63 número total de membros, as reuniões se manteriam dentro da normalidade, sem considerar as
64 cadeiras vagas para efeitos de votação até o final do semestre. Em relação às competências do
65 presidente do Concam, sugeriu a inclusão na redação do artigo: "propor e organizara pauta"; e no
66 item IV: "presidir e conduzir a reunião". Quanto à emissão de documentos pelo conselho, o
67 presidente sugeriu que fosse feita uma consulta ao procurador da instituição, para verificar qual
68 seria a forma material das decisões do Concam. Sugeriu também que fosse verificado em outras
69 instituições da rede, que também tivessem conselhos de câmpus, qual o tipo de documento
70 utilizado para oficializar as decisões. No artigo 27, propôs que nenhum conselheiro, ou mesmo o
71 presidente, pode se considerar representante do conselho sem autorização específica. Assunto:
72 Minuta do Regulamento da CPPD - Apresentação: Ricardo Agostinho de Rezende Júnior.
73 Elencou o diretordo Câmpus Guarulhos, os itens pendentes da discussão que houvera acontecido
74 no dia anterior, a saber: decisão por 18 membros titulares na CPPD central, com os incentivos
75 expressos na resolução 109/2015; um membro em cada CPPD de cada câmpus com incentivos de
76 quatro horas apenas nas atividades, para registro na PIT. Sobre as atribuições da comissão nos
77 • câmpus, terá como atividade principal juntar os processos e enviá-los para análise, pela comissão
78 central, além de prestar esclarecimentos aos professores, pertinentes às atividades docentes.
79 Comentou que o aumento de membros na comissão central se justifica pela necessidade de
80 atender a demanda de processos diversos pelos docentes, no sentido de dar mais celeridade às
81 análises. Depois de breves comentários acerca da situação do docente (eleito) em atividade ser
82 convocado como membro da CPPD no meio do semestre, ficou decido pela inclusão de um
83 parágrafo na minuta, estabelecendo a obrigatoriedade de finalização das atividades acadêmicas do
84 semestre. INFORMES: O pró-reitor de extensão, Wilson Andrade Matos, informou sobre a
85 prorrogação do prazo, dia 01 de outubro, para a submissão dos trabalhos ao Congresso de
86 Extensão e a Mostra de Arte e Cultura do IFSP (CONEMAC), que se realizará em Barretos,-no
87 mês de novembro. Lembrou também sobre a obrigatoriedade de submissão ao congresso, os
88 trabalhos participantes de editais fomentados pela PRX. Finalizou informando sobre a submissão
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de um regulamento que trata das diretrizes da extensão em âmbito nacional, elaborado pela
comissão da qual faz parte, ao Conselho-Nacional de Educação, para ser votada. Depois de
demorada discussão entre os diretores, ficou decidido, na seguinte ordem: reelaboração da minuta
com as sugestões apontadas; envio para a análise do procurador do IFSP, a fim de dirimir
possíveis ilegalidades; disponibilização para consulta pública por uns dez ou quinze dias;
compilação do documento pelo gabinete; submissão ao Consup. Sumário Batista dos Santos
informou sobre o convite da Cooperativa de Crédito dos Servidores Federais da Educação para
que a próxima reunião do Coldir se realizasse no auditório do SESCOOP /SP - Serviço Nacional
de Aprendizagem do Cooperativismo, no dia 30 de outubro, ficando o Redir no dia 29, em
Pirituba. Comentou em seguida sobre os resultados positivos dos eventos Encontro dé
Administração e do Conept. Sugeriu que os diretores se articulassem para verificar a situação dos
veículos dos câmpus, no sentido administrar o uso da frota de maneira equilibrada entre eles.
Ficou decidido que se discutiria em grupo durante as semanas seguintes, fechando a pauta na
próxima reunião do Redir. José Roberto da Silva, em relação ao PNAE, observou que a
instituição havia executado somente R$ 250.000,00 (duzentos e cinqüenta mil reais) do montante
de R$ 1.5000.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) disponíveis. O presidente enfatizou
sobre a importância de engendrar, por parte dos câmpus, maior empenho na utilização dos
recursos advindos das esferas do governo. ENCERRAMENTO: Não havendo mais o que tratar,
o presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a Ia Reunião Ordinária do Colégio de
Dirigentes. Eu, Fernando Costa Klauk, que lavrei a presente Ata, certifico e dou fé que ela foi
aprovada pelos membros deste Colégio, e vai assinada por mim, por Ari Gomes da Mota Filho e
pelo presidente.
Nome Assinatura Rubrica

Eduardo Antônio Modena

Ari Gomes da Mota Filho

Fernando Costa Klauk
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