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ATA DA TERCEIRA FASE DE AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA CONSOLIDAÇÃO DO
EIXO TECNOLÓGICO E DEFINIÇÃO DO PRIMEIRO CURSO TÉCNICO A SER
IMPLANTADO NO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
DE SÃO PAULO (IFSP) - CÂMPUS AVANÇADO ILHA SOLTEIRA. Ao primeiro dia do mês
de dezembro de dois mil e quinze realizou-se na Câmara Municipal de Ilha Solteira, com início às
vinte horas e doze 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. CAIO MARCUS DIAS FLAUSINO (diretor-geral do Câmpus
Avançado Tupã), Sr. DENILSON MAURI (diretor-geral do Câmpus Itaquaquecetuba), Srª
DENILZA DA SILVA FRADE, Srª VANESSA ROMANCENE PEREIRA GOMES
(Administradora no Câmpus Avançado Tupã), e também o responsável pela comunicação do IFSP,
Sr. DANIEL. I – ABERTURA DA AUDIÊNCIA: Na abertura da terceira da audiência pública o
mestre de cerimônias Sr. SILVIO ADRIANO (Assessor de imprensa da Prefeitura Municipal),
cumprimentou a todos presentes e apresentou a regulamentação das audiências públicas do IFSP e o
objetivo da terceira fase de audiência. Foi composta a Mesa de Honra/Diretiva pelo representante do
Prefeito Municipal de Ilha Solteira, Sr. OLAIR JOSÉ ISEPON (Secretário de desenvolvimento),
pelo representante do Poder Legislativo, Sr. KLÉBER ROGÉRIO BARUFI (Vereador), pelo Sr.
LUCIANO GUEDES (Representante da Secretaria de Educação do Município), pelo diretor-geral
do Câmpus Avançado Ilha Solteira, Sr. WILSON JOSÉ DA Silva, pelos membros da comissão de
planejamento de audiências públicas do IFSP: Sr. CAIO MARCUS DIAS FLAUSINO (Presidente
da Comissão), Sr. DENILSON MAURI (Membro da comissão), e Srª DENILZA DA SILVA
FRADE (Membro da comissão – Técnica em assuntos educacionais). Após a composição da mesa
de honra/diretiva foi entoado o Hino Nacional Brasileiro. O mestre de cerimônias fez agradecimentos
gerais à comunidade e às representações presentes. Posteriormente o diretor-geral do Câmpus
Avançado Ilha Solteira fez uso da tribuna agradecendo a prefeitura municipal e ao Poder Legislativo
pelo apoio concedido, e também a todos que estão contribuindo com a implantação do IFSP em Ilha
Solteira. O Sr. LUCIANO GUEDES fez uso da tribuna no qual expos a importância de órgãos
educacionais no município. O Vereador KLÉBER ROGÉRIO BARUFI fez uso da tribuna no qual
reforçou o total apoio do Poder Legislativo e saudou toda a população. O Sr. OLAIR JOSÉ ISEPON
fez uso da tribuna com saudações a todos presentes e à Comissão de Audiências Públicas do IFSP,
também justificou a ausência do prefeito municipal e decorreu sobre as dificuldades atuais da gestão
pública. As vinte horas e trinta e quatro minutos foi desconstituída a mesa de honra para o início dos
trabalhos diretivos. II – INÍCIO DOS TRABALHOS: O diretor-geral do IFSP Câmpus Avançado
Ilha Solteira, Sr. WILSON JOSÉ DA SILVA, iniciou a apresentação dos trabalhos, no qual foi
exposto o objetivo da terceira fase de audiência pública e recordado as duas fases já realizadas. Na
primeira fase destacou o resultado do questionário diretivo indicando a área de construção civil com
44% das escolhas e na segunda fase o eixo de infraestrutura indicado por exclusão aos já ofertados
no município e os não ofertados pelo IFSP. Foi exposto que para a terceira fase de audiência pública
foi realizada uma pesquisa de campo na Escola Técnica Estadual de Ilha Solteira (ETEC/CPS) e na
Escola Estadual de Primeiro e Segundo Grau de Urubupungá. Foram apresentados os dezoitos cursos
técnicos do MEC e orientado na escolha de no máximo três cursos. A pesquisa de campo contou com
trezentos e quarenta e cinco participantes, como resultado foi destacado o curso técnico em
edificações (22,74%) e o curso técnico em desenho de construção civil (20,52%), seguido do curso
técnico em saneamento (7,90%). Como inserção da comunidade à capacitação foi exposto que os
professores da área também lecionaram cursos de capacitação (FIC). Finalizada a apresentação, às
vinte horas e cinquenta e dois minutos, o diretor-geral direcionou o andamento da audiência à mesa
de trabalho e à população presente. III – MESA DE TRABALHO E BLOCO DE QUESTÕES: O
presidente da Comissão de Audiências Públicas, Sr. CAIO MARCUS DIAS FLAUSINO, fez o uso
da palavra e relatou que no município de Tupã as decisões foram parecidas, no qual a exclusão de
cursos técnicos já ofertados foram decisivos para a definição do curso a ser implantado, não
descartando a possibilidade futura na implantação de outros eixos tecnológicos indicados durante as
fases de Audiência Pública. A Srª DENILZA DA SILVA FRADE fez uso da palavra saudando a
toda população e parabenizando o trabalho que está sendo desenvolvido no município, relatou que a
Comissão representa o IFSP e acompanha e analisa todas as etapas, reforçou a importância dos cursos
FIC para atender a parcela da sociedade e a promissora transformação do município em polo
educacional. O Sr. DENILSON MAURI citou que a parte técnica foi realizada pela Comissão e
reforçou que a capacitação é indispensável aos jovens, também salientou sobre a importância dos
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cursos técnicos e profissionalizantes para a população. O Sr. OLAIR JOSÉ ISEPON questionou
sobre o início das atividades do IFSP devido a estruturação para implantação, e também citou a se
há possibilidade dos cursos FIC existentes em parceria com a Prefeitura Municipal serem ofertados
pelo IFSP. O diretor-geral respondeu que o Plano de Curso tem que realizado e submetido à
aprovação, e que não medirá esforços para que seja implanto no segundo semestre do ano de dois
mil e dezesseis, também falou sobre a composição do corpo técnico administrativo e dos docentes.
Com relação aos cursos FIC vigentes foi esclarecido que os mesmos precisam da parceria com a
Prefeitura Municipal para a continuidade. FERNANDA AQUINO (Comunidade - IFMS)
questionou se os cursos da área serão FIC ou subsequentes. O diretor-geral disse que pretende abrir
o técnico em edificações concomitante/subsequente, e que o concurso para técnicos administrativos,
bem como o aproveitamento de fila serão realizados no início do ano de dois mil e dezesseis.
COMUNIDADE, questionaram sobre o concurso para docentes; foi respondido pelo diretor-geral
que primeiramente será realizada a remoção, e caso haja vaga, posteriormente o concurso.
DOMÊNICO SAIA (Comunidade), questionou se os cursos FIC em andamento serão paralisados
para as adequações de implantação. O diretor-geral respondeu que será estruturado o corpo
administrativo para que as decisões sejam tomadas democraticamente. O Sr. CAIO MARCUS DIAS
FLAUSINO, esclareceu sobre o andamento do concurso, sobre o aproveitamento de fila de
concursos anteriores e sobre a importância de parceria com a Prefeitura Municipal.
ENCERRAMENTO DA AUDIÊNCIA: A audiência foi encerrada às vinte e uma horas e trinta e
três minutos. O mestre de cerimônias agradeceu a presença de todos. Deu-se por encerrados os
trabalhos e, para tudo constar, eu, VANESSA ROMANCENE PEREIRA GOMES, lavrei a
presente ata que está documentada em vídeo e áudio.

