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APRESENTAÇÃO
Conforme solicitação da Comissão Central da Estatuinte, e em conformidade com a Resolução nº
75, de 23 de junho de 2015, apresento relatório das atividades desenvolvidas durante Assembleia
Local da Estatuinte, ocorrida no dia 22 de junho de 2015 às 11 horas, no campus Barretos.

RESPONSÁVEIS PELA ORGANIZAÇÃO DA ASSEMBLEIA
Docentes:
 Prof. Dr. Wellington de Freitas Castro (Presidente)
 Prof. MSc. Vitor Edson Marques Júnior (1º Relator)
Técnico-Administrativos:
 Fábio de Souza Barbosa (Vice-Presidente)
 Maria Cristina Mariano Farias Diogo (1 ͣ Secretária)
Discentes:
 Douglas Fábio da Cruz Júnior (1º Secretário)
 Naiara Calil Nicodemos Alvarenga (2 ͣ Relatora)

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
 Na hora (11hs) e no local (auditório do IFSP Barretos) combinados para a realização da
assembleia, estavam presentes apenas os membros da Comissão Estatuinte Local.
Infelizmente não houve o comparecimento de nenhuma outra pessoa, além destes. No
IFSP, campus Barretos, o convite para esta assembleia foi feito pelos membros da
Comissão Estatuinte Local, nas salas de aula, pessoalmente, pelo site do IFSP e por e-mail,
para tentar alcançar todos os docentes, técnico-administrativos e discentes. O convite foi
colocado também no site no dia 16 de junho de 2015 para que toda a comunidade, interna
e externa pudesse participar do evento.


Por não ter tido a participação de outras pessoas, apenas os membros da Comissão
Estatuinte Local, às 11 horas o Presidente da Comissão Local iniciou os trabalhos,
passando imediatamente à votação de cada uma das propostas já apresentadas por estes
mesmos membros, sendo os votos manifestados abertamente. Os trabalhos foram
encerrados às 11h30 e os pontos sugeridos por estes membros foram aprovados por
unanimidade.

Veja abaixo as sugestões aprovadas, divididas em itens para melhor entendimento:

a) Emendas Supressivas: propõe a erradicação de qualquer parte do texto original
Não houve.
b) Emendas Substitutivas: propõe a substituição, parcial ou total, de qualquer parte do texto

original

Substituição do termo Campi por Campus ao longo do documento, conforme recomendação
do MEC.
Sugere-se que a Composição do Conselho Superior seja realizada por indicação de um membro
Titular de cada Conselho de Campus, garantindo assim melhor representatividade de todos os
Campus junto ao Conselho Superior.
c) Emendas Aditivas: propõe a inclusão de qualquer novo dispositivo ao texto original

A inclusão do nível de Pós Graduação no item III do Artigo 5 do Capítulo 2.

No artigo 35, Capítulo 3, Título 3 complementar com Pesquisa Aplicada, seguindo a missão dos
Institutos Federais que devem gerar pesquisa com aplicação para os setores da sociedade.
AVALIAÇÃO DA ASSEMBLEIA
Infelizmente, nossa Assembleia não contou com a participação de membros externos aos da
Comissão Estatuinte Local, portanto tal avaliação fica prejudicada. Por outro lado, os membros
integrantes da Comissão Local, estavam conscientes e empenhados na análise crítica do Estatuto.
E a possibilidade de poder contribuir para a melhoraria do Estatuto, foi um importante fator que
motivou a todos da Comissão.

SUGESTÕES E OBSERVAÇÕES TÉCNICAS (OPCIONAL)
A Comissão Estatuinte Local acredita que em função do período conturbado (eleições de Diretores
Gerais, incluindo o nosso) que passamos, a sensibilização da Estatuinte e a divulgação das
Assembleias acabou sendo comprometida.

CONCLUSÃO
Mesmo com os problemas relatados a Comissão Estatuinte Local, pensamos que foi muito válida e
positiva a participação, pois mesmo que apenas entre nós, membros desta Comissão, pudemos
contribuir com a análise e propositura de alguns itens que julgamos interessantes de serem
propostos ou melhorados em nossa Instituição.

