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ATA DA REUNIÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
(2019-2023) - CÂMPUS BIRIGUI. Aos vinte e oito 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 a reunião. A professora Tânia Regina Bonfim
acrescentou mudanças na tabela, assim como a eliminação das disciplinas optativas separadas
por áreas. O Diretor Adjunto Educacional, professor Marcos Ruybal Bica, falou sobre as
alterações de carga horária no curso de Técnico em Automação Industrial, das disciplinas de
Eletrônica 33,33 / INFAR 50 horas / INFPB 50 horas / MEC 100 horas / ELO 76,67 horas. A
professora Tânia Regina Bonfim informou que com as propostas realizadas seria necessário
mais um professor pedagogo e algumas disciplinas passariam das 14 aulas, impactando na
carga horária docente. A planilha de impacto apresentou erros ao fazer mudanças de carga
horária para os docentes. O Diretor, professor Edmar César Gomes, propôs formar uma sala
de 60 alunos para disciplinas ministradas pelo pedagogo (filosofia, metodologia, história da
educação). O Diretor Geral Edmar César Gomes da Silva informou que uma professora de
informática, que constava na planilha de impacto, não viria para o câmpus Birigui. Foi feito
um intervalo para rever as inconsistências da planilha de impacto. Após o término do
intervalo, foi proposto a extinção do curso de Mecatrônica e a criação do curso de Engenharia
de Controle e Automação e a inclusão do terceiro integrado na área da Indústria. Ficou ainda
definido a vinda de dois professores na área da gestão, para poder ser ofertado o PROEJA e
dois professores de eletrônica. A professora Tânia Regina Bonfim fez um último ajuste na
planilha de impacto, com relação as cargas horárias das disciplinas do núcleo comum. 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.
André Luiz Crevelaro Gracia____________________________________________________
Ana Carolina Garcia Broiz______________________________________________________
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