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ATA DA REUNIÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
(2019-2023) - CÂMPUS BIRIGUI. Aos vinte e dois dias do mês de agosto de dois mil e
dezoito, realizou-se audiência, às 14:00 horas, na sala A-103 do Câmpus Birigui, com
participação dos coordenadores de cursos e do Diretor Geral e do Diretor Adjunto
Educacional os seguintes representantes da comissão local: Ana Carolina Garcia Broiz
(técnico-administrativo), André Luiz Crevelaro Gracia (gestão – área acadêmica), Elisangela
Aparecida Bulla Ikeshoji (docente) e Leandro Aparecido de Souza (gestão – área
administrativa). I – ORDEM DO DIA: A professora Elisangela Aparecida Bulla Ikeshoji
agradeceu a presença de todos e deu início esclarecendo as simulações realizadas pela
comissão local do PDI na planilha de impacto conforme orientações recebidas pela comissão
central do PDI. Ainda em sua fala a professora informou que o curso PROEJA está inserido
na planilha de impacto e reforçou a importância da oferta deste curso. Após os
esclarecimentos da professora Elisangela Aparecida Bulla Ikeshoji foi então iniciado as
discussões dos dados da planilha de impacto, a discussão deu-se em torno da carga horária
docente. O Diretor Adjunto Educacional, professor Marcos Ruybal Bica, mencionou a
possibilidade de parcerias com a Fundação da Unilins, em seguida o servidor Leandro
Aparecida de Souza acrescentou detalhes sobre as parcerias. O Diretor Geral, professor
Edmar César Gomes da Silva, mencionou sobre trabalhar com uma entrada anual no curso de
Administração. Após a apresentação das simulações pela professora Elisangela Aparecida
Bulla Ikeshoji e as ponderações feitas pelos diretores, foi então aberta para discussão dos
presentes. O Diretor Adjunto Educacional, professor Marcos Ruybal Bica, questionou sobre a
inviabilidade do PROEJA, a professora Beranice Maria de Lima Torquato excluiu a proposta
do curso de graduação em administração e levantou alguns pontos do PROEJA. A área da
indústria comentou sobre sua proposta de troca/substituição de curso. Em seguida, a
professora Tânia Regina Bonfim fez algumas ponderações sobre o impacto da proposta da
área da indústria na carga horária dos professores do núcleo comum. Discutiu-se a viabilidade
de um terceiro curso integrado na área da indústria. A professora Tássia Ferreiro Tártaro, que
estava representando a Matemática apresentou a proposta da área. O professor Deidimar
Alves Brissi comentou sobre atividades exercidas pelos professores que fazem parte da
licenciatura e que não são contempladas na planilha de impacto. O servidor Leandro
Aparecido de Souza comentou ainda sobre a necessidade de apresentar as propostas
formalmente na audiência pública. Após essas discussões foi marcada nova reunião entre a
comissão local do PDI e os coordenadores e diretores, para 28/08/2018, e não havendo mais
nada a tratar, foi encerrada a reunião, da qual, eu, André Luiz Crevelaro Gracia, lavrei a
presente ata que depois de aprovada, será assinada por mim, pela presidente da Comissão
Local do PDI e pelos demais representantes.
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