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ATA DA REUNIÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
(2019-2023) - CÂMPUS BIRIGUI. Aos cinco dias do mês de setembro de dois mil e
dezoito, realizou-se reunião, às 14 horas, no auditório do Câmpus Birigui, com servidores
(convocação nº 44/2018 DRG/BRI) com os seguintes representantes: André Luiz Crevelaro
Gracia (docente), Ana Carolina Garcia Broiz (técnico-administrativo), Elisangela Aparecida
Bulla Ikeshoji (gestão – área acadêmica) e Leandro Aparecido de Souza (gestão – área
administrativa). I – ABERTURA DA REUNIÃO: Reunião iniciada pela servidora
Elisangela Aparecida Bulla Ikeshoji. II – ORDEM DO DIA: Explicação da Comissão Local
que, após ter entrado em contato com a Comissão Central do PDI 2019/2023, foi informada
de que devemos apresentar para o PDI propostas que sejam exequíveis e que será possível
fazer uma revisão no documento daqui a dois anos e meio, para adequações referentes a
mudanças que venham a acontecer no câmpus neste período. Não se deve ter propostas que
ultrapassem a carga horária máxima docente estabelecida na Resolução nº 109/2015 do IFSP.
Por esse motivo que essa reunião foi solicitada, embora não estava prevista na última reunião
de 29/08/2018. Se aceita, a proposta do PROEJA em Comércio deve ser mantida e não ir para
votação na 1ª audiência pública a ser realizada dia 12/09/2018, outra alternativa seria a
proposição de um novo curso PROEJA para ser aprovado em audiência pública. A Comissão
Local abriu a palavra para perguntas e comentários e o diretor adjunto educacional (DAE)
professor Marcos Roberto Ruybal Bica colocou que o câmpus tem que ofertar um curso
PROEJA e que a proposta atual é boa, o curso tem um bom PPC e que cancelá-lo sem oferta é
ruim para o câmpus. A Comissão Local colocou em votação a atual proposta para ser levada a
1ª audiência pública com os seguintes resultados: proposta de PROEJA em Comércio – 62
votos a favor, 0 contras e 12 abstenções; Especializações Lato sensu em Ciências e Internet
das Coisas 61 votos a favor, 0 contras e 13 abstenções e pôr fim a extinção do curso Técnico
em Manutenção e Suporte em Informática (MSI) com 68 votos a favor, 0 contras e 6
abstenções. O diretor geral do câmpus professor Edmar César Gomes da Silva pediu a palavra
e colocou que temos que iniciar o curso PROEJA em 2019 para sabermos como se
comportará e com isso, na revisão do PDI, poderemos propor alterações necessárias. Ficou
acordado entre todos os presentes que ficará a critério do professor decidir se não dará aula e
levará a turma que estiver sob sua responsabilidade no dia da 1ª audiência pública
(12/09/2018), ou se dará aula e dispensará os alunos que quiserem participar, mediante
assinatura de lista de presença. A próxima atividade será a primeira audiência pública a ser
realizada no dia 12 de setembro de 2018 contando com a participação da comunidade interna
e externa. Não havendo mais nada a tratar, foi encerrada a reunião, da qual, eu, Ana Carolina
Garcia Broiz, lavrei a presente ata que depois de aprovada, será assinada por mim, pela
presidente da Comissão Local PDI e pelos demais representantes.
André Luiz Crevelaro Gracia____________________________________________________
Ana Carolina Garcia Broiz______________________________________________________
Elisangela Aparecida Bulla Ikeshoji______________________________________________
Leandro Aparecido de Souza____________________________________________________

