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ATA DA 17! REUNIÃO DO CONSElHO DE CÂMPUS (CONCAM) - IFSP CÂMPUS AVARÉ. Aos vinte e
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seis dias do mês de setembro de 2017, às 14h40, no Auditório (sala H102) do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo - Câmpus Avaré, situado na Avenida Professor Celso
Ferreira da Silva, 1333, Bairro Jardim Europa, sob a presidência do Diretor Geral Sebastião
Francelino da Cruz, reuniram-se os conselheiros do Conselho de Câmpus (CONCAM) do IFSP
Câmpus Avaré. Havendo quórum, o presidente dá início à reunião agradecendo a presença de
todos. Registra-se em ata a presença da conselheira Flávia Hatsumi lzumida Andrade como
suplente da conselheira Eva Cristina Francisco do segmento docente. O presidente explica aos
presentes que, em razão da necessidade de se encaminhar a ata da última reunião para alteração
do período de oferta do curso de Gastronomia no Câmpus Avaré, a mesma já foi analisada,
aprovada e assinada pelos presentes. Em seguida, abre para solicitações de pauta, ao que a
conselheira Viviane Cristina Rangel reivindica, em nome dos discentes, que o evento "Dia no
Câmpus" seja apenas para alunos do Câmpus Avaré, sem participação de outras instituições. A
docente Larissa Santos Silva, representante da comissão de Eventos, explica que quando tal pedido
chegou à comissão, as demais instituições já haviam sido convidadas. A conselheira Viviane, então,
ressalta que tal pedido de alteração seria para o evento em 2018. A docente Larissa pondera que as
instituições de fora atraem público e J:tue.neste ano os cursos do câmpus ficarão em destaque. A
conselheira Viviane destaca a necessidade de maior participação da comunidade escolar e que os
discentes sentem falta de maior divulgação dos cursos superiores para expandir o reconhecimento
do IFSP.A docente Larissa registra que tal assunto poderá ser discutido para o próximo ano durante
as reuniões da comissão de Eventos. O presidente acrescenta que, nas primeiras versões do evento,
os alunos se envolviam poucozbem como a comunidade e que cabe aos discentes tomarem "frente
ao evento que está aberto para participação dos mesmos. Acrescenta que outras instituições
oferecem serviços que o câmpus não oferece e que a Semana Cultural será um evento voltado
especificamente aos discentes do câmpus. A conselheira Viviane diz acreditar que falta os docentes
abraçarem o IF e aproveitar melhor as ideias dos alunos. Ao que o presidente responde que cabe
aos discentes levar tais reivindicações aos Coordenadores "de curso para que sejam discutidas
durante as reuniões de área. O conselheiro Luis Otávio da Costa acrescenta que há uma
necessidade de maior planejamento, necessidade de materiais e espaços para o "Dia no Câmpus" e
Semana Cultural. Em razão da extensão da pauta da reunião de hoje, o presidente coloca em
votação para que tal assunto seja discutido ao final desta reunião, o que é aprovado por
unanimidade dos conselheiros. Passa-se a palavra à conselheira Carolina Cunha Seidel, responsável
pela relatoria dos regulamentos das seguintes comissões: 1) NAPNE 2) Divulgação 3) CAAD Mecatrônica 4) CAAD - Núcleo Comum 5) NDE- Gastronomia 6) CPA. A relatora inicia explicando
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que a maioria das comissões pelas quais ficou responsável já possuem um regulamento próprio,
necessitando apenas do memorando do responsável pela comissão para adequações às exigências
do CONCAM, como é o caso dos NDEs - Núcleo Docente Estruturante e CAADs - Comissão de Área
de Avaliação Docente. Apresenta aos demais o Memorando apresentado pelo NDE de Gastronomia
e explica que tal núcleo diz respeito à estrutura do curso e que fora sugerido dedicação de duas
horas semanais para tal comissão. O presidente
acrescenta que tal núcleo tem sua
representatividade
exclusivamente docente com no mínimo Mestrado. Em seguida, a relatora
apresenta aos demais o Memorando apresentado pela CAADs de Mecatrônica e Núcleo Comu
ambos com sugestão de dedicação de uma hora semanal. O conselheiro Rafael Aparecido Ferreira
pondera que tal comissão é responsável por analisar as fichas de atividades docentes e distribuição
das disciplinas, horário dos docentes de acordo com a legislação vigente. A relatora dácontinuidade apresentando o Regulamento da Comissão de Divulgação. O conselheiro Luis Otavio
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questiona a ausência da participação
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discente em tal comissão, ao que a representante
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que tal comissão está aberta à participação discente. O conselheiro Danilo Almeida Costa Toledo
acrescenta que é uma reivindicação dos discentes a participação em tal comissão. O presidente diz
não haver impedimento para tal. Sendo assim, coloca-se em votação para que tal regulamento
preveja a participação discente, sendo aprovado por unanimidade dos presentes. Após deliberação,
fica decidido que tal regulamento deverá prever a participação de dois discentes representando os
cursos Integrados, dois discentes representando
os cursos Concomitantes
e dois discentes
representando os cursos superiores. A conselheira Viviane acrescenta que seria interessante que os
discentes pudessem estar nas visitas de divulgação às escolas para contarem suas experiências no
IFSP.A conselheira Carolina dá continuidade à relatoria com a apresentação do Memorando da CPA
- Comissão Própria de Avaliação, que sugere a dedicação de seis horas semanais aos membros e 10
horas ao presidente da comissão. O conselheiro Danilo questiona sobre a forma de composição das
comissões. A relatora informa que as mesmas são formadas através de eleição entre os pares e
que, inclusive, na CPA há alunos que participam ativamente da comissão. A conselheira Viviane
acrescenta que, talvez, haja receio por parte dos discentes em participar de tais comissões. Passase ao Memorando
encaminhado
pelo NAPNE - Núcleo de Atendimentos
às Pessoas com
Necessidades Educacionais Específicas. A relatora ressalta que, após fazer a comparação entre o
Memorando encaminhado pela comissão e a Resolução que aprova o Regulamento próprio,
observou que há pontos divergentes. D{ ac'ordo com a Resolução as reuniões deveriam ser mensais
e teriam duração de uma hora podendo ser prorrogadas por mais meia hora. Já o memorando
apresentado diz que, no Câmpus Avaré, as reuniões ocorrem semanalmente com duração de três
horas mais uma hora para atendimento.
Em resposta, a representante
do referido núcleo,
Celigrácia Maddalena, explica a.QSpresentes que tal tempo de dedicação se deve à complexidade
dos trabalhos e que comissão: se dedica ao acompanhamento
dos discentes com necessidades
específicas, incluindo divulgação, sensibilização, palestras, debates, inclusive na intermediação de
eventos de parceria entre IFSPe dj'unicípio, não apenas à inclusão e acessibilidade. Acrescenta que
tal núcleo é aberto à participâÇ~b discente, desde.que as ~euniões não sejam referentes a casos
particulares, por questões éticas··.~Às15h36 reg~ir~~se a tPíresença do conselheiro Rafael Cedric
,
"" .:
Mõller Meneghini e saída do conselheiro Luis Augusto Fràrfco 'de Freitas. Dando continuidade a
relatora Carolina pondera que há necessidade de que o setor sociopedagógico e NAPNE andem em
conjunto, ao que a representante Celigrácia responde que a Pedagoga Michele Oliveira da Silva
participava do NAPNE até a última reunião. A relatora, então questiona se o número de horas
semanais de dedicação não estaria fazendo com que houvesse diminuição do interesse de
participação em tal núcleo, ao que a representante diz acreditar que não. Após deliberação sobre
tal assunto, o presidente diz que o CONCAM pode autorizar que tal núcleo ultrapasse tais horas de
dedicação se acredita ser uma necessidade do câmpus. Passa-se à votação das propostas, que teve
o seguinte resultado: Proposta 1) três horas de dedicação, quatro votos; Proposta 2) Manter o que
diz o regulamento próprio: uma hora de dedicação, um voto; Abstenções: três. Sendo aprovados
todos os regulamentos e sugestões de horas de dedicação através de memorandos, com ressalvas
no Regulamento da Comissão de Divulgação a relatora termina sua fala e solicita autorização par
se ausentar da reunião. Dando continuidade, o conselheiro Luis Otavio sugere que as informações
sobre as comissões sejam colocadas no site do câmpus para conhecimento dos discentes, ao que o
presidente diz que, assim que forem aprovados os regulamentos, solicitará aos representantes das ~
comissões que alimentem o site com informações como composição, regulamentos e trabalhos das
comissões. Passa-se à relato ria da conselheira Flávia Hatsumi lzumida Andrade, que ficou
responsável pela relatoria dos regulamentos das seguintes comissões: 1)CAAD - Letras 2)Colegiado
- Letras 3)NDE - Letras 4)Eventos 5)CAAD - Agroindústria 6)Formação Continuada. Inicia sua
relatoria pelos memorandos encaminhados pelas CAADs, NDEs e Colegiados de Cursos, os quais
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apresentam, respectivamente, uma hora, até duas horas e até duas de dedicação semanal. Em
seguida, apresenta o Regulamento da Comissão de Eventos e explica que, após contato com a
presidente da comissão, a mesma disse não haver número máximo de participantes em razão da
demanda de trabalho. O conselheiro Danilo diz que seria importante a participação discente em tal
comissão e sugere que o regulamento preveja a participação de um aluno por curso, eleitos por
seus pares. Tal sugestão é colocada em votação e aprovada por unanimidade dos presentes. O
presidente acrescenta que os próprios discentes ficarão responsáveis pela organização das eleições
para participação discente nas comissões e sugere que as decisões na comissão sejam paritárias
entre discentes e servidores. Passa-se ao memorando da Comissão de Formação Continuada, que
sugere a dedicação de duas horas semanais e não demanda participação discente. Após serem
colocados em votação os memorandos com sugestões de tempo de dedicação são aprovados e o
regulamento da comissão de Eventos é aprovado com ressalvas por unanimidade. O presidente
pede um adendo em relação ao comentário da conselheira Viviane no início da reunião sobre os
docentes, ponderando que o Câmpus Avaré está em 2º lugar dentre os câmpus com até 70
professores em número de matrículas e acredita que os docentes abracem sim a instituição. Passase à relatoria do conselheiro Rafael Cedric Mõller Meneghini, responsável pela relatoria dos
regulamentos das seguintes comissões: Regulamento das Comissões: 1)CAAD - Agronegócio
2)Colegiado Agronegócio 3)Comp{sq '"j Iniciação Científica 4)NDE - Agronegócio 5)Brigada De
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Incêndio 6)Comitê De Extensão. Inicia sua relatoria pelo memorando encaminhado pela CAAD e
Colegiado de Agronegócio, que sugeriram, respectivamente, uma hora e até duas horas semanais
de dedicação. Passa-se ao memorando encaminhado pelo COMPESQ e Comitê de Iniciação
Científica, que apresenta a sugestão de dedicação de até duas horas semanais. O conselheiro
Danilo questiona sobre as competências de tais comissões, ao que o presidente responde que são:
avaliação, andamento e Relatório final dos projetos, bem como pagamento das bolsas. Dando
continuidade, o relator Rafael passa à relatoria do NDE de Agronegócio e Brigada de Incêndio, que
têm seu parecer favorável. Ao Ihiciar a leitura do Regulamento do Comitê de Extensão, o
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conselheiro Tiago Alves Pereira aponta que o mesmo apresenta informações parecidas com o
Regulamento apresentado pela Comissão de Cursos de Extensão e sugere a apresentação,
apreciação e votação conjunta de tais regulamentos. Sen"do assim, todos os memorandos e
Regulamentos apresentados pelo relato r Ra(ael são aprovados, com exceção do Comitê de
Extensão, que será apreciado na próxima reunião do CONCAM. Passa-se, então, à relatoria do
conselheiro Rafael Aparecido Ferreira, responsável pela relatoria dos regulamentos das seguintes
comissões:
1)CAAD - Biossistemas
2)Colegiado
Biossistemas
3)NDE Biossistemas
4)Sustentabilidade 5)CAAD - Hospitalidade e Lazer 6)Semana do Brincar7)Permanência
e Êxito.
Após apresentar parecer favorável aos memorandos encaminhados pela CAAD, NDE e Colegiado de
Biossistemas, o relator passa ao regulamento da Comissão de Sustentabilidade. O conselheiro
Danilo observa que tal regulamento não prevê a forma de participação discente. O presidente, p~
sua vez, explica a importância de tal comissão, responsável pela coleta seletiva, lâmpadas LED no
câmpus etc. Tendo a fala autorizada, o discente Marcílio de Souza Barros acrescenta que falta
explicação aos discentes sobre as atividades desenvolvidas pelas comissões. Já a conselheira Flávia ::;
acrescenta que deve haver certo cuidado ao prever a participação discente nas comissões em razão ----.:.:J
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dos horários das reuniões, sendo que nem todos os discentes poderão participar devido ao horário
de aula. Após deliberação do assunto, o presidente coloca em votação as seguintes propostas:
Proposta 1) manter o texto do regulamento da Comissão de Sustentabilidade, dois votos; 2) que o
Centro Acadêmico e Grêmio indiquem a participação discente em tal comissão, cinco votos. Após
apresentação do regulamento da Semana do Brincar, de parecer favorável, o relator apresenta
memorando encaminhado pela Comissão de Permanência e Êxito, ao que o presidente do CONCAM
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sugere que a comissão dê continuidade dos trabalhos e garanta a participação discente. O relator
Rafael acrescenta que sugeriu ao presidente da comissão, Fernando Portella Rodrigues de Arruda,
encaminhe ao CONCAM um memorando informando quando e como tais reuniões acontecem.
Sendo assim, todos os memorandos e regulamentos de responsabilidade do relator Rafael são
aprovados, com ressalvas quanto ao regulamento da Comissão de Sustentabilidade. Em razão da
extrapolação do horário, o presidente sugere o fim dos trabalhos, sendo aceito pelos presentes.
Informa que na próxima reunião, após finalização da relatoria referente aos regulamentos das
comissões e demais pautas, será dada posse aos conselheiros eleitos. A conselheira Viviane pede
registro da entrega de um abaixo-assinado solicitando que o evento "Dia no Câmpus" seja
específico para alunos do câmpus. Encerra-se a reunião, às 17h40, da qual eu, Talita Dina Rossi,
lavrei a presente ata. Após ser lido e aprovado, o documento será assinado por mim, pelo
presidente e demais conselheiros presentes. Seguirão anexos os documentos citados nesta Ata.
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Docente
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Discente

Suplente
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Natalia Rodrigues de Cais

Discente

Suplente
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Titular
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Maria Benedita da Silva Almeida
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Discente
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Ausência Justificada

Aluno Egresso
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Ministério da Educação
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de São Paulo
Conselho de Campus

PARECER DA RELATORIA

,Origem:
Interessado:

Campus Avaré

Assunto: Parecer regulamentos
Colegiados e Núcleos estruturantes.

Relator: Carolina Cunha Seidel,
•

de

Comitês,

Comissões,

Grupos

de

Trabalho,

'.,

1- HISTÓRICO
O IFSP é uma instituição que preza pela gestão democrática, na qual os servidores
auxiliam na gestão por meio de comissões, conselhos, grupos de trabalhos, núcleos docentes e
núcleos de atendimento. Devido ao desenvolvimento do campus, o surgimento de novos
cursos e novas coordenações, foram criados diversos grupos de trabalho, comissões e núcleos.
Neste momento, em 2017, estão ativos, no campus Avaré, 33 grupos definidos em portarias
entre comissões, grupos de trabalho e núcleos. Cada um deles é composto por servidores
representantes de diversas áreas (docentes e técnico-administrativos).
Os docentes, cujos
horários de aulas são alterados a cada semestre,. correspondem a maior parte desses
representantes.
Verificou-se uma frequente alteração no horário das reuniões e na composição das
comissões que parece indicar incompatibilidade de horários, de impossibilidade de adequação
e de inconstância nos trabalhos. Sentiu-se então, a necessidade de criação de regulamento para
ordenar o funcionamento do trabalho das comissões e demais agrupamentos.
Deste modo, solicitou-se junto ao ConCam que esses grupos de trabalho apresentassem
regimentos e regulamentos próprios, nos quais constassem a forma de organização,
periodicidade de reuniões e principais atribuições da comissão e de cada membro.
Este parecer objetiva analisar os documentos apresentados pelos seguintes grupos de
trabalho:
k::OMISSÃO

PRESIDENTE

DIVULGAÇÃO

EMERSON APARECIDO FERRElRA FLORlANO

k::AAD - MECATRONICA

iALEXANDRE MENEZES DE CAMARGO

tAAD

VANESSA MOT A ANDRADE

- NUCLEO COMUM

/ REPRESENTANTE

NDE- GASTRONOMIA

PAULO RENATO DE PAULA FREDERICO

CPA

~ABRlELA

NAPNE

CELIGRACIA

11- METODOLOGIA

DE GODOY CRAVO ARDUINO
MADALENA

Os critérios estabelecidos para os regulamentos de comissoes fora redigido por
membro do ConCam e posteriormente apreciados entre os demais membros. Após esse passo,
foi possível a aprovação do regulamento supracitado e encaminhado a todos os grupos de
trabalho que tiveram um prazo para apresentam ao Conselho de Campus os referidos
documentos para aprovação.
Foi encaminhado a cada membro do ConCam um documento no qual constava os itens
a serem avaliados. A partir disso, pôde-se fazer a apreciação dos regulamentos e memorandos
dos grupos que já possuíam regulamento e ou portaria própria, adequando-os às
especificações solicitadas pelo ConCam.
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CAP[TULO 11

CAP[TULO I

CAP[TULO 111

CAP[TULO IV

CAP[TULOV
DAS

GRUPOS DE TRABALHO

DA NATUREZA

E FINALIDADE

DA COMPOSiÇÃO

DA PARTICIPAÇÃO

DA ORGANIZAÇÃO

NAS COMISSÕES

E

DISPOSiÇÕES

FUNCIONAMENTO

PARECER

GERAIS E
TRANSITÓRIAS

NDE - GASTRONOMIA

Análises e deliberações
Projeto Pedagógico

a respeito

do

do Curso (PPC)

Mínimo

de 5 docentes

..
Resolução 108/2015
CMD

- MECATRONICA

novembro

3 a 10 docentes

novembro

semestrais

escolhidos

par~

presidente

mem

.

" Bepresentantes
3 a 10 docentes

m~mbros;
.'

semanal

por

escolhido

mandato

.~~condução;

por

de 2 anos com 1

escolhidos

pares: presidente

,

docente

por

escolhido

.. ros; maridato
recoqdução: lj10ra

de 04 de

de 2015. Avaliação de

atividade

Mínimo

maual CMD

'Representantes

j

docente

Resolução 108/2015
CAAD - NÚCLEO COMUM

~

de 04 de

de 2015. Avaliação de

atividade

. ..

2 horas semanais, de acordo com

por

de 2 anos com 1

1 hora semanal

de duas reuniões

Avaliação

de PITs e RITs de

docentes;

reuniões anuais

(semestrais

Consta

FAVORÁVEL

Consta

FAVORÁVEL

Consta

FAVORÁVEL

Consta

FAVORÁVEL

Consta

FAVORÁVEL

na prática)

Avaliação

de PITs e RITs de

docentes;

reuniões anuais

(semestrais

na prática)

._.
-,
a) divulgar,

dentro

dependências

e fora das

do campus, as ações de

ensino, pesquisa e extensão;
articular

o Programa

b)

escolas de Ensino Fundamental
Médio,

e

de Avaré e região; c) promover

e auxiliar atividades

de visitas

coordenadas

de escolas de Ensino

Fundamental

e Médio às

dependências

do campus.

.

de 15

integrantes

do quadro

de servidores

de Divulgação

dos cursos do IFSP - Campus Avaré nas
DIVULGAÇÃO

Máximo

âdministrativo,s).
presidente

..

(docentes

~ tecnico'presidente,

.•-"

..

O

vice-

a) ao presidente,

fica estipulada

.

máxima
presidente,

por

horária

meio de eleição entre

de 03h; b) ao vicefica estipulada

de 03h; c) ao secretário,

seus membros

a carga

mínima de 02h e a máxima

estipulada

fica

carga horária máxima de 02h.

A função da CPA é coordenar

CPA

Institucional

desde a elaboração

dos resultados,

até a redação do relatório

final.

docente,

e

representante
sociedade

Cursos reunir-se-á

a

de

semanalmente

com metade mais um

(50% + um) dos seus membros
deliberará

e

com a maioria simples

dos presentes.

1

1 tecnico-

administrativo,

do método,

passando pela sua implementação
pela sistematização

por eleição, 1 discente,

a
do IFSP,

A Comissão de Divulgação
e funcionará

a carga horária máxima

de 02h; d) aos demais membros,

Autoavaliação

a

carga horária mínima de 02h e a

e secretário

serão escolhidos

.

1
da

civil (aluno

egresso, se for o caso)

mandato

de 2 anos, permitida

recondução

1

dedicação

semanal de 6 horas

semanais aos membros,
ao presidente

10 horas

da comissão;

I'

Equipe básica composta
por: 1 pedagogo;
psicologo;

NAPNE

Resolução

137/2014,

novembro

de 2014

de 4 de

reuniões semanais de três horas (a

1

resolução limita em 1 hora de

1 assistente

social, 1 tecnico em

mandato

assuntos educacionais,

recondução,

Poderão participar

de 2 anos, permitida

1

da

para atendimento

comissão outras pessoas
da comunidade

reunião, prorrogável

por mais 30m

a pedido), dedicaçãode

1 hora

(Não ficou claro

o tempo total de dedicação)

escolar

.
"

•....
''I
"

I

,\

Consta

Desfavorável

111-VOTO DO RELATOR

Tal como consta em tabela anexa.

Avaré, 26 de setembro de 2017.

~~ÁA·Tàrolina Cunha Seidel
Conselheiro Relator

Ministério da Educação
l{
i
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de São Paulo
Conselho de Campus

PARECER

DA RELATORIA

Origem: Coordenadoria
do Curso ue Licenciaturas
em Letras; Coordenadoria
Agroindústria; Coordenadoria de Eventos e Lazer; Comissão de Formação Continuada
Interessado:

de

Comunidade Interna do IFSP - Campus Avaré

Assunto: Parecer
regulamentos
de
Colegiados e Núcleos estruturantes.

Comitês,

Comissões,

Grupos

de

Trabalho,

Relator: Flavia Hatsumi Izumida Andrade

1- HISTÓRICO
O IFSP é uma instituição que preza pela gestão democrática, na qual os servidores
auxiliam na gestão por meio de comissões, conselhos, grupos de trabalhos, núcleos docentes e
núcleos de atendimento. Devido ao desenvolvimento do campus, o surgimento de novos
cursas e novas coordenações, foram criados diversos grupos de trabalho, comissões e núcleos.
Neste momento, em 2017, estão ativos, no campus Avaré, 33 grupos definidos em portarias
entre: comissões, grupos de trabalho e núcleos. Cada um deles é composto por servidores
representantes de diversas áreas (docentes e técnico-administrativos).
Os docentes, cujos
horários de aulas são alterados a cada 'semestre, correspondem a maior' parte desses
representantes.
",
Verificou-se uma frequente alteração no horário das reuniões e na composição das
comissões que parece indicar incompatibilidade de horários, de impossibilidade de adequação
e de inconstância nos trabalhos. Sentiu-se então, a necessidade de criação de regulamento para
ordenar o funcionamento do trabalho das comissões e demais agrupamentos.
Deste modo, solicitou-se junto ao ConCam que esses grupos de trabalho apresentassem
regimentos e regulamentos próprios, nos quais constassem a forma de organização,
periodicidade de reuniões e principais atribuições da comissão e de cada membro.
Este parecer objetiva analisar os documentos apresentados pelos seguintes grupos de
trabalho:

CAAD -LETRAS
CAAD -AGROINDÚSTRIA
COLEGIADO-LETRAS
EVENTOS
FORMAÇÃOCONT~ADA
NDE-LETRAS
II-'METODOLOGIA
r , I'

: ..

,

I (

1
'I
( ,~j

'
.

.,

•.,j.

Os critérios estabelecidos para os regulamentos de corrussoes fora redigido por
membro do ConCam e posteriormente apreciados entre os demais membros. Após esse passo,
foi possível a aprovação do regulamento supracitado e encaminhado a todos os grupos de
trabalho que tiveram um prazo para apresentam ao Conselho de Campus os referidos
documentos para aprovação.
Foi encaminhado a cada membro do ConCam um documento no qual constava os itens
a serem avaliados. A partir disso, pôde-se fazer a apreciação dos regulamentos e memorandos
dos grupos que já possuíam regulamento e ou portaria própria, adequando-os às
especificações solicitadas pelo ConCam.

111-ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES

;,.-

\
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CAPíTULO I

CAPíTULO IV _

CAPíTULO 11I

CAPíTULO 11

CAPíTULO
V
DAS

GRUPOS DE
TRABALHO

DA NATUREZA E
FINALIDADE

DA PARTICIPAÇÃO NAS

DA COMPOSIÇÃO

DA ORGANIZAÇÃO E
FUNCIONAMENTO

COMISSÕES

DISPOSIÇÕ
ESGERAIS

PARECER

E
TRANSITÓR
IAS

Eleição para escolha dos
integrantes; para escolha

mínimo de 3 e máximo de 10
Resolução 108/2015 de
04 de novembro de

-

CAADLETRAS

integrantes

docentes eleitos pelos

2015. Avaliação de

pares. Presidente eleito pelos
pares. Integrantes e presidentes

atividade docente

com mandatos de dois anos com
possibulidade

de uma recondução

"

do presidente; 1 hora
semanal em PIT
(memorando);
periodicidade de

•..~
:

reuniões: mínimo de
quatro anuais, na entrega

Avaliação de PITs e
RITs de docentes;
reuniões anuais

Consta

(semestrais na
prática)

FAVORÁVEl
,

..

..

,

dos PITs e RITs
Mínimo de 5 professores
pertencentes ao corpo docente do
curso que tenham,
preferencialmente,
profissional;

NDELETRAS

experiência

titulação acadêmica

Atribuição de presidente

Resolução 79/2016 de
06 de setembro de

em pós-graduação Stricto Sensu,
preferencialmente
doutores e 80%

2016. Análises e
deliberações a respeito

dos membros em regime de
trabalho em tempo integral.

do Projeto Pedagógico
do Curso (PPC)

suplentes convocados em caso de

reunião, pelo menos duas

ausência de titulares. Renovação

vezes por semestre.

em Resolução. Segue-se o
recomendado em manual
de CAAD, até 2 horas no
PIT. Periodicidade de

Eleição entre pares e dois

anualmente de 1/3 dos membros,
sendo a primeira após 3 anos do
início da primeira constituição.
Indicação dos constituintes

e integrantes presente
Presente na
Resolução 79/2016.

Consta

FAVORÁVEL

,

do NDE

3
I

,\

•

será feita pelo Colegiado de Curso.

Instrução Normativa
02/PRE de 26 de março
de 2010. Análises e
deliberações a respeito
de assuntos acadêmicos
do curso de interesse de
discentes, docentes e

COLEGIAD
O-LETRAS

técn ico-ad m inistrativos.

EVENTOS

Elaborar, promover e
assessorar a realização
de eventos propostos
pelo calendário letivo
que
envolvam
a
comunidade
acadêmica do Campus
como
Festa
da
Integração,
Festa
Junina e Dia no
Campus.

Coordenador/gerente
acadêmico
(presidente), 30% dos docentes do
curso, 20% dos discentes e 10%
dos técnicos
educacionais/pedagogos

Servidores (administrativos

Eleição por pares;
mandato de 2 anos para
docentes e técnicos e de
1 ano para
segue-se o
em manual
2 horas no

discentes;
recomendado
de CAAD, até
PIT.

Instrução Normativa
02/2010. Mínimo de
duas reuniões

Consta

FAVORÁVEL

semestrais.

e

docentes), representantes
discentes dos diversos cursos - não
há limite e nem mínimo. Entrada e
saída semestral com alteração de
Portaria. Eleição de presidente e
secretário com atribuições
específicas definidas pelo

Eleição e participação em
todos as reuniões e;' ,
eventos. Possibilidade de
participação de outros
servidores como
estagiários e/ou
voluntários. Duas horas
de trabalho semanal

regulamento.

Reuniões semanais
de 2 horas, podendo
ser compensada nos
eventos a critério do

NãQ consta

' FAVORÁVEL

presidente da
comissão.

4
I

,~

Mínimo de dois e máximo de oito
servidores (docentes ou técnicos
com formação em nível superior,
de preferência na área de humanas
e/ou pedagógica. Obrigatoriedade
de pelo menos um membro do CSP
e um professor de cada área/curso
licenciado. Eleição a partir de carta

,

de intenção, proposta de trabalho

.. ,

FORMAÇÃO
CONTINUA
DA

.. ,-

estudos e/ou pesquisas na área.
Recondução dependerá de
trabalho realizado. Portaria a cada
dois anos.

Eleição; até seis horas
semanais. Reuniões de no
mínimo duas horas
mensais (resolução);
reuniões pedagógicas
para docentes, registrada
em lista de presença.
Busca em contemplar 20h
anuais de atividades
formativas.
MEMORANDO:
estabelecimento

Presente na
caad -

2h/semanais. Encontros
".
ordinários, presenciais
quinzenais.
Extraordinários podem
ser solicitados pelos

Resolução 138/2015.

Consta

FAVORÁVEL

Consta

FAVORÁVEL

,

membros da comissão,
levando em conta as
demandas do Campus, da

Presente na Resolução
138/2015 de 08 de
dezembro de 2015.

comissão central da
reitoria.
Eleição para escolha dos
integrantes;

mínimo de 3 e máximo de 10
Resolução 108/2015 de
04 de novembro de

CAADAGROINDÚ
STRIA

integrantes

docentes eleitos pelos

2015. Avaliação de

pares. Presidente eleito pelos
pares. Integrantes e presidentes

atividade docente

com mandatos de dois anos com
possibulidade

para escolha

do presidente; 1 hora
semanal em PIT
(memora ndo);
periodicidade

de

reuniões: mínimo de

de uma recondução

Avaliação de PITs e
RITs de docentes;
reuniões anuais
(semestrais na
prática)

quatro anuais, na entrega
dos PITs e RITs

5

~

111-VOTO DO RELATOR

Considerando a necessidade dos regulamentos e memorandos para uma análise, sou de
parecer FAVORÁVEL à aprovação desses documentos.

Avaré, 24 de setembro de 2017.

jt\

tlA","",-, ~ ~

Flavii}i~ts~i
i~umida Andrade
Conselheira Relatora
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Ministério da Educação
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de São Paulo
Conselho de Campus

PARECER DA RELA TORIA

Origem:
Interessado:

Campus Avaré

Assunto: Parecer
regulamentos
de
Colegiados e Núcleos estruturantes.

Comitês,

Comissões,

Grupos

de

Trabalho,

Relator: Rafael Cedric M611er Menéghini
,,-

\-

1- HISTÓRICO
O IFSP é uma instituição que preza pela gestão democrática, na qual os servidores
auxiliam na gestão por meio de comissões, conselhos. grupos de trabalhos. núcleos docente) é
núcleos de atendimento. Devido ao desenvolvimento do campus. o surpimenro de DO\ os
cursos e novas coordenações, foram criados diversos grupos de trabalho, comissões e núcleos.
Neste momento, em 2017, estão ativos, no campus Avaré, 33 grupos definidos em portarias
entre comissões. grupos de trabalho e núcleos. Cada um deles é composto por servido-és
representantes de diversas áreas (docentes e técnico-administrativos).
Os docente'. eu. os
horários de aulas são alterados a cada semestre, correspondcm a maior parte cresses
representantes.
Verificou-se uma frequente alteração no horário das reuniões e na composição das
comissões que parece indicar incompatibilidade de horários, de impossibilidade de adequação
e de inconstância nos trabalhos. Sentiu-se então, a necessidade de criação de regulamento para
ordenar o funcionamento do trabalho das comissões e demais agrupamentos.
Deste modo, solicitou-se junto ao ConCam que esses grupos de trabalho apresentassem
regimentos e regulamentos próprios, nos quais constassem a forma de organização.
periodicidade de reuniões e principais atribuições da comissão e de cada membro.
Este parecer objetiva analisar os documentos apresentados pelos seguintes grupos de
trabalho:
GRUPO DE TRABALHO

PRESIDENTE

/ RESPO~SÁ VEL

CAAD- AGRONEGOCIO

MARIACRISTINANIAl~QLES

J

f-C_O_L_E_G_IAD
__ O_A_G_R_O..,.,..NE_G_O_C_IO-.,.-+-_M_ARI
__ A_C_RI_Sr_f_IN_A_M_ARQ_U_E_:;-,S~_-~
COMPESQ/INICIAÇÃO
CIENTlFICA
NEWTONTAMASSV\PEGOLO
NDE- AGRONEGOCIO
f-----------,,------------+---------------.
BRIGADADEINCEl\TDIO
f----~-----~--------+------------------.--COMITEDEEXTENSÃO
L-

11- METODOLOGIA

MARIACRISTIl\A~{ARQuES
RE TATOGUERRASA:---iTOS

---

------j

- .

...j

-'-

GABRIELADEGODOYeRA.\'0 .\RDCL'0
~

_

J

Os critérios estabelecidos
para os regulamentos
de comissões
fora redigido por
membro do ConCam e pesteriormente
apreciados entre os demais membros. Após esse passo,
foi possível a aprovação de regulamento
supracitado e encaminhado
a todos os grupos de
trabalho que tívera-n um prazo para apresentam
ao Conselho de Campus os referidos
~:(/Ci_';l""elltC's para {: rrovacão.
1:.(li encaminl ado ": cada membro do ConCam um documento no qual constava os itens
.1 sere>
avariados. P. pt.r.ir dsso. pôde-se fazer a apreciação dos regulamentos
e memorandos
dos gn.pcs que já possuíam
regulamento
e 0"'..1 portaria
própria.
adequando-os
às
especificações solicitadas neio ConCam.

;,.-

~
..
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GRUPOS DE TRABALHO

CAPíTULO"

CAPíTULO 11I

DA NATUREZA E

DA
COMPOSiÇÃO

DA PARTICIPAÇÃO NAS
COMISSÕES

FINALIDADE

CAAD - AGRONEGÓCIO

I

Avaliação de

DA ORGANIZAÇÃO

COlEGIADO
AGRONEGÓCIO

PARECER

GERAIS E TRANSITÓRIAS

Avaliação de PITs e RITs de
docentes; reuniões anuais

Consta

FAVORÁVEL

Consta

FAVORÁVEL

Consta

FAVORÁVEL

(semestrais na prática)

anos com 1 recondução;
1 hora semanal
Análises e
deliberações

DAS-DISPOSiÇÕES

E

FUNCIONAMENTO

Representantes
escolhidos por pares;
presidente escolhido por
membros; mandato de 2

3 a 10 docentes

atividade docente

CAPíTULO V

CAPíTULO IV

CAPíTULO I

Coordenadorjge
rente acadêmico
(presidente),

a

respeito de
assuntos
acadêmicos do
curso de interesse
de discentes,
docentes e técnicoadministrativos

_

__

30% dos
docentes do

Eleição por pares;
mandato de 2 anos para

Mínimo de duas reuniões

curso, 20% dos

docentes e técnicos e de

semestrais

discentes e 10%
dos técnicos

1 ano para discentes;

"1

educacionaisjpe

I dagogos

I

~.~

Mestre ou
doutor de cada

COMPESQ / INICIAÇÃO
CIENTíFICA

Análises e
acompanhamento

área do
conhecimento

i ou eixo

I presidido

Reuniões quinzenais com 1
hora rlc- duração

2 horas semanais

campus,

de projetos de
pesquisa

do
pelo

II

I coordenador de
pesquisa do

~campus.
Análises e
NDE - AGRONEGÓCIO

deliberações a
respeito do Projeto
Pedagógico do

I

I
I
I

I

I

-I~

-horas .,

rVllllimo de 5
docelltes

presidente eleito pelos

I, pares;
~.
-----

,

Mínimo de duas feulliõe:
.

sernesn ais

I,

___

f' ---

Consta

L

,

1
I

FI\VORAVf:.L

J
3

,1

I Curso

!

(PPC)

I

I

I

I

-------+-----I Servidores

-------~~----. ·---r

I

I administrativos,
I docentes, que poderão
I fazer parte desta
I comissão de forma
I"

I

f.\s reuniões

do
pais

aprcxim.idamente

ou por

voluntária

I

I,tlínirno

I indicação da direção
I Carnpus, discentes e
I de alunos(as) sendo

vinte

integrantes,
podendo

BRIGADA

DE iNCÊNDIO

Prevenção

c

combate de
incêndios,
prestação de
pnmerros socorros
e evacuação de
ambientes em
situações de
emergência.

+------

f

ser

constituída

por

servidores,
discentes

de

! estes

últimos

e pais

alunos(as).

dois anos
votação

A

haverá
e secretário

desta comissão,
permitido
presidente
. secretário

sendo

de

e com
urPd

!.

Pres:riente:\rês
cada

para escolha

presidente

hora

sempre

voluntariamente.

desta comissão

serão q rinzenais
duração .le

F!\VOilÁVEl

Consta

horas

scrnanilis;:'

,

11. Secretário:

duas horas

semanais;

111.Demais membros:

Lima

hora semanal.

que tanto
quanto
possam

ser

I reeleitos.

----·t--

-----

I·
Coordenador(a)
de

Avaliar
COMiTÊ

DE EXTENSÃO

e

Presidente;

acompanhar
atividades
extensão

Extensão,

como

de

11-

Representantes

Um

designados

representante

específica

Mínimo

em portaria

de duas reuniões

Consta

FAVOHÁVEl

anuais

de cada
área/curso;

111-

Um
representante

4

~
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Considerando a necessidade dos regulamentos e memorandos para uma análise, sou de
parecer F A VORÁ ~,lELà aprovação desses documentos.

Avaré, 26 de setembro de 2017.
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-~Ministério da Educação
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de São Paulo
Conselho de Campus

PARECER DA RELATO RIA

Processo N°:
Origem: Coordenadoria de Engenharia de Biossistemas, Coordenadoria de Hospitalidade e Lazer, Comissão da Semana do Brincar, Comissão de
Sustentabilidade e Comissão de Permanência e Êxito.
",
Interessado: Comunidade acadêmica do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia de São Paulo - Campus Avaré.
Assunto: Parecer sobre regulamentos

de Comitês, Comissões, Grupos de Trabalho CAADs, Colegiados e Núcleo Docente Estruturante.

Relator: Rafael Aparecido Ferreira

1- HISTÓRICO
O IFSP é uma instituição na qual os servidores, discentes e comunidade externa auxiliam em parte na gestão, por meio de comissões, conselhos,
grupos de trabalhos, núcleos docentes e núcleos de atendimento. Desde o início das atividades em 2011, o surgimento de novos cursos e novas
coordenações ocorreu de forma natural, desde então, foram criados diversos grupos de trabalho, comissões e núcleos. Neste momento, em 2017, estão
ativos, no campus Avaré, 33 grupos definidos em portarias entre comissões, grupos de trabalho e núcleos. Cada um deles é composto por diferentes
segmentos da comunidade: servidores representantes de diversas áreas (docentes e técnico-administrativos), por discentes e comunidade externa,
dependendo da necessidade e especificidade de cada uma. Os docentes, cujos horários de aulas são alterados a cada semestre, e consequentemente, o
horário de trabalho, correspondem a maior parte desses representantes.

I

~

·\.

Verificou-se uma frequente alteração no horário das reuniões e na composição das comissões que parece indicar inéompatibilidade de horários,
de impossibilidade
de adequação e de inconstância nos trabalhos, Sentiu-se então, a necessidade de criação de regulamento para ordenar o
funcionamento do trabalho das comissões e demais agrupamentos,
Deste modo, solicitou-se junto ao conselho de Campus (CONCAM), que esses grupos de trabalho apresentassem regimentos e regulamentos
próprios, nos quais constassem a forma de organização, periodicidade de reuniões e principais atribuições da comissão e de cada membro,
Este parecer objetiva analisar os documentos apresentados pelos seguintes grupos de trabalho:
Tabela 1: Grupos d

balh

b

'nh

'd

.

fu

deliberação pelo CONCAM,

Comissão de Area para Atividade Docente (CAAD) - Engenharia de Biossistemas
CoIegiado do Curso - Engenharia de Biossistemas
Núcleo Docente Estruturante (NDE) - Engenharia de Biossísternas
Comissão de Sustentabilidade

"

Comissão de Area para Atividade Docente (CAAD) - Hospitalidade e Lazer
Comissão da Semana do Brincar
Comissão de Permanência e Êxito

11-METODOLOGIA
Os critérios estabelecidos para os regulamentos de comissões fora redigidos por membro do CONCAM e posteriormente apreciados entre os
demais membros, Após esse passo, foi possível a aprovação do regulamento supracitado e encaminhado a todos os grupos de trabalho que tiveram um
prazo para apresentar ao Conselho de Campus os referidos documentos para aprovação.
Foi encaminhado aos membros do CONCAM os documentos de diferentes núcleos para serem aprovados, no qual constava os seguintes itens a
serem avaliados:
.,; Se o documento for Memorando, conferir se o mesmo inforrna a frequência das reuniões, bem como a quantidade de horas semanais de
dedicação do presidente, secretário e demais membros;
../ Se o documento for Regulamento Interno, verificar se o mesmo atende às solicitações do CONCAM,
.,; Verificar se o Regulamento atende ao formato necessário - artigos, parágrafos etc.
A partir disso, pôde-se fazer a apreciação dos regulamentos
os às especificações solicitadas pelo CONCAM,

e memorandos

dos grupos que já possuíam regulamento

e

Oll

portaria própria, adequando-

2

,~

III- ANÁLISE

GRUPOS DE
TRABALHO

CAADEngenharia
de
Biossistemas

E CONSIDERAÇÕES
CAPITULO I
DA NATUREZA E
FINALIDADE

Resolução 108/2015
de 04 de novembro de
2015.
Avaliação de
atividade docente

Resolução 7912016 de
06 de setembro de
2016.
NDE - Engenharia
de Biossistemas

Análises e
deliberações a respeito
do Projeto Pedagógico
do Curso (PPC)

CAPITULO n
DA COMPOSIÇÃO

CAPITULO 1II
DA PARTICIPAÇÃO
NAS COMISSÕES

Mínimo de 3 e máximo de 10
integrantes docentes eleitos
pelos pares. Presidente eleito
pelos pares. Integrantes e
presidentes com mandatos de
dois anos com possibilidade
de uma recondução.
Prevê apenas a participação
de docentes devido a
natureza da comissão,
Mínimo de 5 servidores
pertencentes ao corpo
docente do curso que tenham,
preferencialmente,
experiência profissional;
titulação acadêmica em pósgraduação Stricto Sensu,
preferencialmente doutores e
80% dos membros em
regime de trabalho em tempo
integral. Eleição entre pares e
dois suplentes convocados
em caso de ausência de
titulares. Renovação

CAPITULO IV
DA ORGANIZAÇÃO E
FUNCIONAMENTO

CAPITULO V
DAS
DISPOSIÇÕES
GERAIS E
TRANSITÓRIAS

PARECER

Eleição para escolha dos
integrantes; para escolha
do presidente; 1 hora
semanal em PIT "\
(memorando);
,
.'
periodicidade de
reuniões: mínimo de
quatro anuais, na entrega
dos PITs e RITs.

Avaliação de PITs e
RITs de docentes;
reuniões semestrais ou
de acordo com
necessidade específica.

Consta

Favorável

Atribuição de presidente
e integrantes presente em
Resolução. Segue-se o
recomendado em manual
de CAAD, até 2 horas no
PIT. Periodicidade de
reunião, pelo menos duas
vezes por semestre.

Presente na Resolução
79/2016.

Consta

Favorável

"
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anualmente de 1/3 dos
membros, sendo a primeira
após 3 anos do início da
primeira constituição.
Indicação dos constituintes
do NDE será feita pelo
Colegiado de Curso.
Prevê apenas a participação
de docentes devido a
natureza da comissão.
Instrução Normativa
02/PRE de 26 de
março de 2010.
Colegiado Engenharia de
Biossistemas

Análises e
deliberações a respeito
de assuntos
acadêmicos do curso
de interesse de
discentes, docentes e
técnicoadministrativos.

~,

Coordenador/ gerente
acadêmico (presidente),
sendo que 30% das vagas são
destinadas aos docentes do
curso, 20% dos discentes e
10% dos técnicos
educacionais/pedagogos

Eleição por pares;
mandato de 2 anos para
docentes e técnicos e de 1
ano para discentes;
segue-se o recomendado
em manual de CAAD, até
2 horas no PIT.

Instrução Normativa
02/2010. Mínimo de
duas reuniões
semestrais.

Consta

Favorável

4
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anualmente de 1/3 dos
membros, sendo a primeira
após 3 anos do início da
primeira constituição.
Indicação dos constituintes
do NDE será feita pelo
Colegiado de Curso.
Prevê apenas a participação
de docentes devido a
natureza da comissão.
Instrução Normativa
02/PRE de 26 de
março de 2010.
Colegiado Engenharia de
Biossistemas

Análises e
deliberações a respeito
de assuntos
acadêmicos do curso
de interesse de
discentes, docentes e
técnicoadministrativos.

~\
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Coordenador/gerente
acadêmico (presidente),
sendo que 30% das vagas são
destinadas aos docentes do
curso, 20% dos discentes e
10% dos técnicos
educacionais/pedagogos

Eleição por pares;
mandato de 2 anos para
docentes e técnicos e de 1
ano para discentes;
segue-se o recomendado
em manual de CAAD, até
2 horas no PIT.

Instrução Normativa
02/2010. Mínimo de
duas reuniões
semestrais.

Consta

Favorável

4
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Regulamento Interno
da Comissão de
Sustentabilidade

Sustentabilidade

Incentivar as melhores
práticas de
sustentabilidade nas
seguintes áreas:
energia, água e
efluentes, resíduos
sólidos e bens de
consumo em geral.

Regulamento
Interno da Comissão
de Organização da IV
Semana do Brincar
Semana do
Brincar

Organizar, executar e
avaliar este evento que
ocorrerá na última
semana do mês de
maio de 2018.

Poderão compor a Comissão
de Sustentabilidade quaisquer
pessoas (servidores, alunos e
membros da comunidade
externa) que demonstrarem
interesse e compatibilidade
de horários para comparecer
às reuniões, não havendo
limite para o número de
participantes.

Quatro docentes da área de
Hospitalidade e Lazer (sendo,
obrigatoriamente, no mínimo
um deles em cargo de
coordenação de curso) e o
servidor técnicoadministrativo da área. Na
comissão da IV Semana do
Brincar poderão ser eleitos
alunos dos cursos da área de
Hospitalidade e Lazer e a
comunidade externa desde
que sejam membros ativos do
GEHLA.

No caso de servidores,
para fins de composição
de carga horária, o
participante dedicará no
máximo 2 horas semanais
às atividades da
Comissão de
Sustentabilidade, com
exceção do presidente,
que poderá dedicar até 3
horas.
",
-;

,

A Comissão de
Sustentabilidade terá um
presidente e um
secretário, eleitos pelos
pares por maioria
simples.
Os participantes docentes
serão eleitos entre os
membros ativos do GlUpO
de Estudos de
Hospitalidade e Lazer
(GEHLA) e os servidores
da área de Hospitalidade
e Lazer.
Presidente e Secretário
serão eleitos na primeira
reunião da referida
Comissão. O mandato irá
de agosto de2017 ajulho
de 2018.

Reuniões semanais
ordinárias com horário
acordado pela maioria
dos membros da
comissão e de acordo
com a disponibilidade
de horário dos mesmos.

Não consta

Favorável

Consta

Favorável

,
.
A periodicidade das
reuniões da Comissão
da Semana do Brincar
se dará de acordo com a
demanda, compondo 2
(duas) horas semanais
de atividades. Vale
ressaltar que nas
proximidades do evento
será necessária uma
carga maior de trabalho,
compensada de maneira
prévia.
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CAADHospitalidade e
Lazer

Resolução 10812015
de 04 de novembro de
2015.
Avaliação de
atividade docente

Mínimo de 3 e máximo de 10
integrantes docentes eleitos
pelos pares. Presidente eleito
pelos pares. Integrantes e
presidentes com mandatos de
dois anos com possibilidade
de uma recondução.

Eleição para escolha dos
integrantes; para escolha
do presidente; 1 hora
semanal em PIT
(memorando);
periodicidade de
reuniões: mínimo de
quatro anuais, na entrega
dos PITs e RITs .

Prevê apenas a participação
de docentes devido a
natureza da comissão.

Permanência e
Êxito

Acompanhamento
e
avaliação de
permanência e êxito
dos estudantes.

Consta

Favorável

"Documento
Orientador para a
Superação da Evasão e
Retenção na Rede
Federal de Educação
Profissional, Científica
e TecnológicaMEC/2014", nos
memorandos 014/2015
e 015/2015 daPRE,
bem como nas Portarias
3.528/2105 e
1.464/2017.

Não consta

Favorável

•.,
~

Memorando 1112017DAEAVR,
memorandos
014/2015 e 015/2015
daPRE.

Avaliação de PITs e
RITs de docentes;
reuniões semestrais ou
de acordo com
necessidade específica.

Quanto à composição da
comissão, sugere-se que
sejam membros da comissão
todos os Coordenadores de
Curso, ao menos um membro
da CSP, um membro do CAE
e um membro da CRA, além
da DAE e um membro
discente de cada modalidade
de ensino (superior, integrado
e concomitante).

Quanto à carga horária a
ser designada no PIT por
cada membro da
comissão, de no máximo
2 horas semanais, que
seja realizada no mínimo
uma reunião mensal
(marcada em calendário
dentro das reuniões de
coordenação ).
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111- VOTO DO RELATOR

Considerando a necessidade da criação e regulamentação dos documentos acima mencionados, tais como regulamentos internos e memorandos,
sou de parecer FAVORÁVEL à aprovação desses documentos.

Rafael Aparecido Ferreira
Professor

EBTT

CPF:318.024.928-52 RG:45690124-3
IFSP - Compus Avoré

"1

Avaré, 25 de setembro de 2017.
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-ABAIXO-ASSINADO
Este documento é uma reivindicação do corpo discente do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) - campus Avaré representado
em sua totalidade
pelas entidades estudantis
Centro Acadêmico
"Rosalind
Franklin" do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, Grêmio Estudantil
"Nada a Temer" e Comissão Pró-DCE, que, além das duas entidades já
mencionadas, conta também com representantes dos cursos de Licenciatura em
Letras, Tecnólogo
em Agronegócio
e Engenharia
de Biossistemas.
Esta
reivindicação diz respeito ao evento "Um dia no Campus", realizado desde o ano de
20] 4 no IFSP, e sobre a participação de outras instituições de ensino superior da
cidade de Avaré (SP) para divulgarem seus cursos dentro deste evento.

JUSTIFICATIV A
:.,O evento "Um dia no Campus" (SIGProj N°; 181241.881.210926.28052014)
foi
um projeto escrito pela professora Márcia Andrade Sales Falanghe no ano de 2014
e enviado ao Programa lnstitucional de Apoio a Projetos de Extensão do IFSP
(Edital 17612014). A proposta deste evento é a divulgação das atividades realizadas
no lFSP - campus A varé para a comunidade local e regional, de modo a fomentar
maior integração da IES e sua comunidade do entorno, de forma a apresentar seu
real valor nos trabalhos e atividades internamente desenvolvidas. Os objetivos de
tal evento são (1) apresentar e valorizar o IFSP à comunidade local e regional; (2)
agremiar as instituições sociais existentes na comunidade local e regional para
efetivação de matrículas nos cursos do IF; (3) oferecer práticas de lazer, recreação e
cultura à população presente no evento e (4) proporcionar situações concretas do
trabalho em equipe.
\.

O modelo adotado no ano de 2016 para a realização do evento desagradou os
alunos da instituição, uma vez que a abertura para a participação de outras
instituições de ensino superior causou desconforto nos discentes c desfocou a
instituição dos reais objetivos estipulados
pelo projeto. Não ignoramos
a
importância de se fazer parcerias com outras instituições de ensino, no entanto
acreditamos que isso possa ser realizado em outros momentos, e não no evento
destinado à divulgação dos cursos ofertados por nossa instituição.
Ao tomar ciência de que no ano de 2017 o evento será realizado da mesma forma
que no ano anterior, nós, alunos do IFSP - campus Avaré objetivamos por meio
deste documento demonstrar que não estamos de acordo com essa forma de
elaboração do "Um dia no Campus" e que exigimos que nossos cursos sejam mais
valorizados diante da comunidade externa. Para tal, sugerimos que cada turma de
cada curso fique responsável por elaborar uma atividade relacionada à alguma
disciplina que atualmente estão cursando, e que não haja a exposição de outras
instituições no evento.
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