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ATA DA 1ª AUDIÊNCIA PÚBLICA DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO
INSTITUCIONAL (2019-2023) - CÂMPUS BIRIGUI. Aos doze dias do mês de setembro
de dois mil e dezoito, realizou-se audiência, às 18:30 horas, no auditório do Câmpus Birigui,
com participação de 300 pessoas da comunidade interna e externa (convite) e com os
seguintes representantes da comissão local: 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: Audiência iniciada pelo servidor André Luiz Crevelaro
Gracia. II – ORDEM DO DIA: Agradecimento aos presentes e orientações de assinatura de
lista de presença e credenciamento para perguntas. Em seguida o diretor geral do câmpus
professor Edmar César Gomes da Silva apresentou uma fala sobre a importância do PDI e
desta audiência pública para o câmpus. Em seguida, o professor André Luiz Crevelaro Gracia
membro da Comissão Local do PDI apresentou um panorama do IFSP, ofertas de vagas e
eixos do câmpus Birigui com resumo das áreas e os cursos que já são ofertados. A seguir,
iniciou-se a apresentação de propostas para abertura de novos cursos, com o professor Allan
Victor Ribeiro que defendeu a abertura do curso de pós-graduação Lato sensu em Ensino de
Ciências, seguida de votação com o seguinte resultado: 241 votos a favor, 9 contras e 50
abstenções. A segunda proposta foi apresentada pelo professor Adriano de Souza Marques
que defendeu a abertura do curso de pós-graduação Lato sensu em Internet das Coisas, com
resultado de 254 votos a favor, 8 contras e 38 abstenções. A última proposta referiu-se à
extinção do curso técnico em Manutenção e Suporte em Informática (MSI) defendida pelo
professor coordenador do curso Cássio Stersi dos Santos Neto, e obtivemos 220 votos a favor,
24 contras e 56 abstenções. Na sequência foi aberta a palavra para os presentes que se
credenciaram no início da audiência, iniciando-se com o aluno Tiago Chaves que pediu a
abertura de curso de Pedagogia ou superior em Administração ou na área como Economia ou
Contabilidade. O segundo presente a falar foi o professor Carlos Eduardo Zambon que
reforçou a importância da escolha do curso de pós-graduação Lato sensu em Internet das
Coisas para o câmpus. A aluna Angela de Souza Carvalho de Lima propôs a abertura de curso
na área de Gestão de Pessoas e RH ou superior em Administração. Já a aluna Sara Vitale
queria uma pós-graduação em Pedagogia, Libras ou Astronomia. E finalizando a sessão a
aluna Viviane Pereira propôs abertura de curso de mestrado em Física. O servidor André Luiz
explicou aos presentes que as sugestões e propostas serão analisadas em relação à sua
exequibilidade e que na próxima Audiência Pública, datada para o dia 26 do corrente mês,
será feita uma devolutiva. Não havendo mais nada a tratar, foi encerrada a audiência, da qual,
eu, Ana Carolina Garcia Broiz, 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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