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ATA DA PRIMEIRA AUDIÊNCIA PÚBLICA, PARA APRESENTAÇÃO DO INSTITUTO
FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO, DO ANO DE
DOIS MIL E QUINZE. Aos vinte e sete dias do mês de outubro de dois mil e quinze, realizou-se
na Câmara Municipal de Ilha Solteira, às dezenove horas e trinta minutos, sob a presidência do
professor Wilson José Silva, diretor-geral do Câmpus Avançado Ilha Solteira, e com a presença dos
membros da Comissão de Planejamento de Audiências Públicas do IFSP, Sr. Denilson Mauri, Sr.
Caio Marcus Dias Flausino e Srª Vanessa Romancene Pereira Gomes. I – ABERTURA DA
AUDIÊNCIA: A noite foi iniciada com a formação da Mesa de Honra/Diretiva, composta pelo
representante do Prefeito de Ilha Solteira Sr. Alair José Isepon (Secretário de desenvolvimento),
Diretor geral do Câmpus Avançado Ilha Solteira Sr. Wilson José Silva, Diretor geral do Câmpus
Avançado Tupã Sr. Caio Marcus Dias Flausino e o Diretor geral do Câmpus Itaquaquecetuba Sr.
Denilson Mauri. Foi executado o Hino Nacional, e logo em seguida foi exibido o vídeo institucional
do Instituto Federal de São Paulo. Ao final do vídeo, os componentes da mesa fizeram uso da palavra
expressando agradecimentos e expectativas pela implantação do Câmpus do Instituto Federal no
município de Ilha Solteira. II – INÍCIO DOS TRABALHOS: O professor Sr. Wilson José Silva
iniciou os trabalhos explicando as etapas da presente audiência, além de expor as três fases para
definição do eixo tecnológico e implantação dos cursos. Em seguida foram apresentados slides sobre
o Instituto Federal de São Paulo, os eixos tecnológicos e os trâmites para a implantação de cursos.
Com a finalização da apresentação foi aberto espaço para participação da comunidade presente com
questionamentos e contribuições. Estiveram presentes 59 pessoas, sendo que 48 pessoas preencheram
o questionário diretivo. O professor Sr. Denilson Mauri pediu a palavra e acrescentou que a
participação de figuras políticas traz benefícios para cidade, uma vez que a influência deles pode
garantir a continuidade de projetos importantes para a cidade, principalmente em momentos como o
que estamos vivendo de cortes em orçamento, regressão da expansão dos institutos federais. O apoio
do poder municipal foi determinante. III – BLOCO DE QUESTÕES: O Vereador Alberto dos
Santos Júnior cumprimentou o Vereador Presidente da Câmara Sr. Ailton Vieira Lima pela vinda
do Instituto Federal para a cidade, parabenizou o professor Wilson por manter os cursos que já
estavam em andamento na FUNEDISA e elogiou a força de vontade em iniciar cursos mesmo
havendo cortes no orçamento da Educação. O Vereador Nilson Trindade Júnior sugeriu que algum
dos diretores presentes expusesse a experiência de seus câmpus. O professor Caio agradeceu a
oportunidade de falar, e discorreu sobre a experiência com o câmpus de Tupã, falou da dificuldade
de contato com a Reitoria, devido à distância, falou sobre as audiências e a escolha do eixo para a
unidade. Ressaltou ainda a importância do estudo sério, para evitar a concorrência com cursos que
já são ofertados na cidade. Explicou que o câmpus avançado inicia as atividades com apenas um
curso, mas que a previsão é para que outros cursos sejam iniciados no futuro, assim como acontece
com a UNESP e outras instituições de ensino. Falou das restrições orçamentárias, e da necessidade
da parceria com o poder público local para que o instituto se fortaleça nesse primeiro momento.
Outro presente questionou a existência de um catálogo de cursos técnicos que pudesse ser consultado
pela população antes da segunda audiência. O professor Caio respondeu que no site do MEC era
possível buscar esse catálogo e baixa-lo. O professor Denilson complementou que é importante
conhecer os cursos do catálogo, mas que é mais importante registrar a vontade, participar ativamente
de todo o processo de escolha. Explicou ainda que o Instituto Federal é mais uma porta que se abre
no corredor das oportunidades, e que o curso deve vir para ampliar o leque de possibilidades da
população da cidade e região. Ressaltou mais uma vez a importância das parcerias com políticos e
explicou que um deputado federal, através de emendas, pode ajudar no orçamento do Câmpus. Outra
pergunta colocada pelos presentes foi se haveria cursos a distância para qualificar professores. O
professor Caio explicou que houve esse questionamento em Tupã também, e falou sobre o Pro
funcionário e da possibilidade de Ilha Solteira se tornar um pólo. Outro levantamento dos presentes
foi que, existe pelo menos um profissional de Ilha Solteira trabalhando em uma barragem no Brasil,
e se seria levado em conta a para escolha do curso, o presente sugeriu ainda que fosse estudada a
implantação do curso de Edificações com características voltadas para o profissional de barragens, e
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comentou sobre a possibilidade de se usar o laboratório da CESP, que no momento encontra-se sem
uso. O professor Denilson sugeriu que o presente entrasse em contato com o professor Wilson para
que as informações que ele tivesse servissem de base para o estudo do curso, que seria apresentado
na segunda audiência. Outro questionamento foi se as empresas tinham sido contatadas quanto à
oferta de empregos. Professor Wilson respondeu que neste primeiro momento foi realizada apenas
uma pesquisa de empresas existentes no município e que ainda não foi discutida a possibilidade de
ofertas de empregos. Por fim, o último questionamento feito foi se os cursos da antiga FUNEDISA
continuariam sendo ofertadas pelo Instituto Federal. O Professor Wilson respondeu que o intuito era
de continuar ofertando os cursos, com a parceria da prefeitura. Outra possibilidade seria ofertá-los
via PRONATEC, assim que o programa fosse retomado. O Professor Caio salientou que poderiam
ser feitas parcerias com os empresários locais, o que traria benefício para o estudante que poderia ser
absorvido por essas empresas ao final do curso. IV – ENCERRAMENTO DA AUDIÊNCIA: A
audiência foi encerrada às dez horas e onze minutos com a fala dos componentes da mesa. Wilson
agradeceu aos presentes, e convidou todos a prestigiarem a próxima audiência.
ENCAMINHAMENTOS: Professor Wilson convidou os presentes para participarem da segunda
audiência, no dia 17 de novembro, às 19h30. Deu-se por encerrados os trabalhos e, para tudo constar,
eu, Vanessa Romancene Pereira Gomes, lavrei a presente ata.

