Ata de reunião Comissão de elaboração de normas internas e acompanhamento de suas
implementações, com relação às Atividades Docentes no IFSP– Nº. 01/2015
Aos dezesseis dias do março de abril de 2015, às nove horas, em que estiveram presentes os professores
Amauri dos Santos, do campus São Paulo, Domício Moreira Silva Júnior, do campus Votuporanga, Tatyana
Murer Cavalcante, do campus Bragança Paulista, professor Artarxerxes Tiago Tácito Modesto, campus
Cubatão, Walter Luiz Andrade de Oliveira e Fabiane Guimarães Vieira Marcondes, do campus Campos do
Jordão, Fernando Barros Rodrigues, do campus Presidente Epitácio, Luiz Henrique Geromel, do campus
Piracicaba, do campus Guarulhos, Eberval Oliveira Castro, do campus Limeira, Whisner Fraga Mamede, PróReitor de Desenvolvimento Institucional, Crounel Marins, representante da Reitoria e Eduardo Antonio
Modena, Reitor do Instituto Federal de São Paulo, reuniu-se pela 1ª (primeira) vez, presencialmente, a
Comissão Central de elaboração de normas internas e acompanhamento de suas implementações, com
relação às Atividades Docentes. A reunião foi aberta pelo Prof. Marins dando boas-vindas a todos e passou
a palavra para o Prof. Módena que fez um histórico das condições de trabalho e atribuições da carga
horária docente no Instituto Federal, ressaltando que a Resolução 112 foi uma grande conquista dos
docentes e que, no atual momento, ela possa ser plenamente implantada em todos os campi,
contemplando o tripé “ensino, pesquisa e extensão”. Em seguida todos os membros se apresentaram e o
Prof. Marins explicou que a sua participação nesta Comissão será apenas de expectador e elo de ligação da
Comissão com a Reitoria. Explicou em linhas gerais, quais serão as atribuições da Comissão, que será de
criar regulamentações para a Resolução 112, sem ferir o espírito no qual ela foi criada. O Prof. Eberval
apresentou um histórico de todo o processo de elaboração da Resolução 112, que se deu pela ampla
discussão e participação da comunidade docente o Instituto Federal de São Paulo. Para finalização da
presente reunião, ficaram definidos como presidente e secretário os Professores Amauri e Domício,
respectivamente. Sem mais a tratar, o Prof. Marins encerrou a reunião às onze horas e trinta, agradecendo
a todos pela presença e pelo bom andamento dos trabalhos. Eu, Domício Moreira da Silva Júnior, lavro a
presente Ata que vai assinada por mim e pelos demais presentes à reunião.

