Ministerio da E duca~ao
Instituto Federal de Educa~ao, Ciencia e Tecnologia de Sao Paulo

COM n° 017/2013-R£T

Sao Paulo, 23 de setembro de 2013.

Srs. Oiretores-gerais, Comissao Centra l e C omissoes Locais do PDI

A Reitoria do Institute Federal de Educa<;:ao, Ciencia e Tecnologia de Sao Paulo, cons iderando a
necessidade de orientar a comunidade do IFSP sobre os balizadores para a elabora<;:ao do Plano de
Desenvolvimento lnstitucionai/TFSP (2014-2018),

COMUNICA:

1. SOBRE A OFERTA DE VAGAS
Devera ser observado o inciso I do art. 6Q da Lei 11.892/2008 , transcrito abaixo:

I - ministrar educar;iio profissional tecnica de nivel medio, prioritariamente na forma de cursos
integrados, para os concluintes do ensino fundamental e para o ptlb/ico da educar;iio de jovens e
adultos;
Merece aten<;:ao tambem o item b do inciso VI do citado artigo, que preve:

b) cursos de licenciatura, bem como programas especiais de formariio pedagogica, com vistas na
formariio de professores para a educar;iio blisica, sobretudo nas areas de ciencias e matematica, e
para a educar;iio profissiona/;
Ainda sobre a oferta de vagas, o art. 8Q d iz "No desenvolvimento da sua ar;iio acadbnica, o

lnstituto Federal, em cada exercicio, devera garantir o minimo de 50% (cinquenta por cento) de suas
vagas para atender aos objetivos definidos
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inciso I do caput do art. 7Q desta Lei, e o mfnimo de

20% (vinte por cento) de suas vagas para atender ao previsto na alinea b do inciso VI do caput do
citado art. 7Q. ".
Esclarecemos que os percentuais acima deverao ser respeitados por campus, ressaltando que,
dentro dos 50% da educa<;:ao profissional de nivel medio, deven'l constar a oferta do PROEJA (Decreto
n° 5.840/2006), cujo percentual e de 10% (dez por cento), no geral, do total de vagas ofertadas.
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Esse foi urn dos pontes de campanha da atual gestae do IFSP: abrir e/ ou manter os curses
integrados em todos os campi, visto que sao curses com baixa evasao, bern como uma necessidade da
sociedade brasileira de investir na crias:ao e/ou manutenc;ao de cursos de nivel medio, publicos e de
qualidade, que garantam aos frequentadores fonnac;ao pessoal , profissional, humana e cidada.
Outrossim, embora a temporalidade do POI aponta urn horizonte de 5 (cinco) anos, ja esta
prevista a avaliac;ao/revisao/atualizas:ao deste instrumento a cada dois anos de seu inicio, ou em periodo
menor, neste caso a depender das politicas publicas educacionais do MEC.

2. SOBRE 0 QUANTITATIVO DE SERVIDORES
Com exce9ao dos campi Sao Paulo e Cubatao, aos demais campi estao previstos 60 docentes e
40 tecnicos administrativos.

0 Ministerio da Educac;ao (MEC) sinaliza que a distribu i9ao sera feita da seguinte maneira:
•

Campus Sao Paulo: 200 tecnicos administrativos e 350 docentes;

•

Campi Cubatao e Sertaozinho: 60 tecnicos administrativos e 90 docentes;

•

Campi Barretos, Sao Roque, Suzano, Presidente Epitacio, Caraguatatuba, Araraquara, Sao Joao
da Boa Vista, Capivari, Votuporanga, Birigui, Bragans:a Paulista, Campos do Jordao, Piracicaba,
Catanduva, Guaru lhos, Itapetininga, Boituva, Saito, Campinas, Sao Jose dos Campos, Registro,
Matao, Jacarei, Horto landia, Avare e Sao Carlos: 45 tecnicos administrativos e 70 docentes.

3. SOBRE A RELA<;AO PROFESSOR/ALUNO

E

de 01 (urn) professor para 20 alunos, conforme o Termo de Aco rdo de Metas e

Compromissos, celebrado entre o MEC eo IFSP em 2011.

Os tres balizadores mencionados acima deverao ser utilizados como referencia para a
e labora9ao do POI de cada campus. Respeitando as especificidades regionais, infom1o, nesta
oportun idade, que os campi que elaborarem seu plano sem atender a urn ou mais destes balizadores
deverao apresentar, por escrito, as suas justificativas, que serao avaliadas a posteriori pela Comissao
Central do POI 2014/2018 do TFSP.
Finalizando, aproveito para reiterar os canais de comunicas:ao
Locais: pdi2013@ ifsp.edu.br eo telefone: (11) 3775-4502.
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