Resumo da 3ª Reunião Ordinária do Conselho Superior do
IFSP realizada por videoconferência em 05 de maio de 2020.
O Conselho Superior do IFSP se reuniu por videoconferência nesta terça-feira, 05 de
maio de 2020, para sua 3a Reunião Ordinária, tendo entre os itens de pauta:
Orçamento 2020, autorização de envio à Capes de propostas de Cursos de PósGraduação, apresentação de ações do IFSP no combate à Covid-19, discussões sobre
uso de tecnologias de ensino à distância, sobre a proposta do MEC de atualização da
Portaria no 17/2016 e sobre políticas a professores titulares, bem como informes
como os relativos às Bolsas CNPq e eleições no Câmpus Jundiaí.
O Presidente do Conselho iniciou a reunião com um minuto de silêncio pelo
falecimento do servidor Jaílson Batista Alves e perdas de familiares da servidora Denilza
Frade, ambos mebros do CONSUP.
Foi aprovado o nome da Sala dos Conselhos como “Sala de Reuniões Professora
Delacir Aparecida Ramos Poloni”, como homenagem a esta servidora, falecida
recentemente.
O Pró-reitor de Administração, Silmário Batista, apresentou questões relativas ao
orçamento, emendas parlamentares e de bancada, bem como a estruturação de
unidades seguindo as diretrizes da SETEC, destacando o Painel de Transparência do
Orçamento, que está alimentado com dados desde 2015. José Roberto da Silva,
assessor de orçamento e finanças, apresentou o orçamento da Rede e do IFSP,
destacando perdas, e demonstrando a natureza dos gastos e programação
orçamentária por campus em 2020.
Os conselheiros elogiaram a apresentação e esforço que vem sendo construído para
a transparência e participação da comunidade nas discussões sobre orçamento, mas
destacando como muitos não conhecem a matriz Conif e seu funcionamento,
sugerindo medidas para que o tema seja mais amplamente divulgado e esclarecido
junto à comunidade.
Silmário informou que a PRA já visitou 30 câmpus dando uma espécie de minicurso
sobre a Matriz Conif, o qual leva de três a quatro horas, tendo abordado o tema
também no Primeiro encontro de administração do IFSP (2018) em Araraquara, que

reuniu servidores dos câmpus. Também convidou um representante de cada
segmento do CONSUP para compor o GT de Orçamento.
Os Cursos de Pós-Graduação receberam aprovação para envio da proposta à CAPES.
Houve a leitura de uma carta redigida pelos servidores do Campus Suzano,
manifestando, entre outros pontos, preocupação com as diretrizes a serem adotadas
em relação aos calendários e metodologias de ensino, além de sugerir um cronograma
público com menor intervalo entre as reuniões das instâncias deliberativas neste
período, para dar celeridade aos encaminhamentos que a instituição deve tomar,
considerando demandas e expectativas da comunidade.
Pelo avançar da hora e redução do quórum da reunião, outros pontos da pauta não
puderam ser apreciados.
O Presidente informou que a Pró-reitoria de Ensino realizou estudos e projetou
cenários com base em informações coletadas junto aos câmpus, reuniu-se
recentemente com as representações estudantis e tem marcada para quarta, dia 06
de maio, reunião com os Diretores Gerais e Diretores Adjuntos Educacionais, bem
como reunião do Conselho de Ensino na quinta dia 07 de maio, a fim de apresentar
estes estudos e discutir propostas.
Além disso, lembrou da composição da Comissão de Planejamento e Análise
Estratégica no período de Calamidade e Excepcionalidade (COMPARECE), que recebe
indicações de representantes até dia 08 de maio.
Considerando o exposto na carta do Campus Suzano, as informações e últimas ações
da PRE que precisam ser apresentadas, e a composição da COMPARECE, o presidente
sugeriu uma reunião extraordinária para a sexta-feira, 08 de maio, a fim de tratar dos
outros itens da pauta e definir os indicados do CONSUP para a comissão e para o GT
de orçamento.
Após manifestação de conselheiros em relação ao excesso de compromissos, a data
da reunião extraordinária ficou definida para segunda-feira, 11 de maio, às 13h30.

