Ata de reunião Comissão de elaboração de normas internas e acompanhamento de suas
implementações, com relação às Atividades Docentes no IFSP– Nº. 03/2015
Ao vigésimo quarto dia do mês de abril de 2015, às dez horas, em que estiveram presentes os professores
Amauri dos Santos, do campus São Paulo, Tatyana Murer Cavalcante, do campus Bragança Paulista, Walter
Luiz Andrade de Oliveira, do campus Campos do Jordão, Fernando Barros Rodrigues, do campus Presidente
Epitácio, Luiz Henrique Geromel, do campus Piracicaba, Marcelo Velloso Heeren, do campus Catanduva,
Eberval Castro, do campus Limeira, Crounel Marins, representante da Reitoria, Carlos Frajuca,
representante da Pró-Reitoria de Pesquisa, reuniu-se pela 3ª (terceira) vez, por videoconferência, a
Comissão Central de elaboração de normas internas e acompanhamento de suas implementações, com
relação às Atividades Docentes. A reunião foi aberta pelo professor Crounel Marins apresentando a criação
de um e-mail para a Comissão de Estudos da Atividade Docente (CEAD) no qual será um dos canais de
comunicação desta comissão com a comunidade do IFSP. Adicionalmente, o professor explicou que, após a
reunião do COLDIR do dia vinte e oito de Abril, seria criado no site da instituição uma página para
divulgação das atividades desta comissão. Foi informado também que os diretores dos campi já haviam
sido notificados sobre a necessidade de formação de uma comissão local para comunicação com a CEAD. O
professor Eberval Castro relatou a importância de definirmos datas para o desenvolvimento das ações da
CEAD e apresentação no site da instituição. Nesse sentido, após discussões, foram definidas algumas datas
para acompanhamento e direcionamento dos trabalhos: até quinze de Maio os campi deverão informar à
CEAD o nome do representante local; dia dezoito de Maio às quatorze horas será realizada uma
videoconferência com as comissões locais; até dia oito de Junho a CEAD receberá as indicações da
comunidade do IFSP sobre problemas ou situações encontradas com a implantação da resolução 112; dia
nove de junho às dez horas reunião da comissão para análise dos documentos recebidos pela comunidade
do IFSP; até dia vinte e dois de junho para a CEAD apresentar um documento compilando as indicações
obtidas no processo de consulta; até dia dez de Agosto período para a comunidade do IFSP dar sugestões
para a resolução dos problemas indicados anteriormente; dia quinze de Setembro data para entrega dos
trabalhos da CEAD. Devido à modificação do senário de contratação de docentes, no qual não existe mais a
contratação de professores temporários, decidiu-se solicitar aos diretores dos campi uma nova planilha que
apresentasse o impacto sobre o campus até o dia doze de Maio. Para facilitar o entendimento das
comissões locais sobre a sua função durante a atividade desta comissão, o professor Fernando Barros
Rodrigues ficou responsável por criar um comunicado para esclarecer quais atividades serão pertinentes a
cada campus. Discutiu-se a necessidade de um instrumento que pudesse apresentar as ações de ensino,
pesquisa e extensão de cada campus para fornecer dados para acompanhamento do impacto da resolução
112 no IFSP. O professor Walter Luiz Andrade de Oliveira ficou responsável por criar esta planilha (seria um
anexo da resolução 112) e disponibilizar para o grupo continuar com as discussões. O preenchimento desta
planilha seria responsabilidade dos presidentes das CAADs para posterior encaminhamento à gerência
educacional do campus. Foi discutido sobre como seria feito a carga horária para projetos de ensino,
pesquisa e extensão e levantou-se duas possibilidades: 1- Uma portaria geral de adequação dos campi; 2cada campus adotaria o seu próprio critério. A próxima reunião será realizada no dia quinze de Maio, sextafeira, às treze horas, também por videoconferência. Sem mais a tratar, o professor Amauri dos Santos
encerrou a reunião às doze horas e dez minutos, agradecendo a todos pela presença e pelo bom
andamento dos trabalhos. Eu, Marcelo Velloso Heeren, lavro a presente Ata que vai assinada por mim e
pelos demais presentes à reunião.

