PDI – SPO 2019 – 2023
RELATÓRIO DE REUNIÃO

Data: 21/08/18 e 23/08/18 às 14h30.
Local: Lab de Informática

Análise das propostas de Oferta de Vagas para o PDI 2019-2023

As propostas dos planos de oferta de vagas dos departamentos foram
analisadas considerando as seguintes diretrizes, como solicitado pela
Comissão Central:
1- Não aumentar a carga horária de atribuição docente, podendo esta
ser remanejada, mas considerando o impacto nos outros departamentos.
2- Não abrir novo eixo tecnológico.
3- Considerar o FEC para a proposta.
4- Não alterar os atuais índices dos balizadores, salvo se for ao encontro
da adequação à lei.
5- A relação candidato/vaga é um indicador para avaliar os cursos
atuais.
Uma contra proposta pode ser preparada pelos departamentos e
enviada para a Comissão Local, pdi201923spo@ifsp.edu.br, até o dia 10/09/18,
incluindo a planilha de impacto da contra proposta.
Para a contra proposta deve-se considerar as análises contidas neste
relatório de reunião, bem como os materiais disponíveis na página do PDI e
material enviado no email institucional do dia 29/06/18.

Cronograma da Comissão Local para as próximas etapas:
01/09 – Audiência Pública
10/09 – Recepção das contra propostas realizadas pelos departamentos
12/09 – Apresentação Inicial dos trabalhos da Comissão Local ao
CONCAM
26/09 – Apreciação da Proposta de oferta de vagas do Câmpus São
Paulo para o PDI 2019-2023 pelo CONCAM.
30/09 – Envio da Proposta de oferta de vagas do Câmpus São Paulo
para o PDI 2019-2023.

Foram analisadas as seguintes propostas:
1 – Análise da proposta de oferta de vagas DCM.
Técnico em Química na modalidade integrado
Inaugura eixo novo – Produção Industrial, portanto não atende as
diretrizes para a proposta de oferta de vagas.
Aumento da atribuição de carga horária docente destinada a aulas,
impactando na DCM e DHU. Considerando a manifestação da SAM e SAF com
força de trabalho comprometida com os cursos atuais.
Necessidade de aumento da infraestrutura laboratorial.

Encaminhamento DCM: Não inclusão do curso na proposta de oferta
de vagas do PDI 2019-23.

2 – Análise da proposta de oferta de vagas DHU.
2.1 Cursos de Especializações, Licenciaturas e Mestrado
Os cursos aumentam a atribuição de carga horária docente destinada a
aulas, impactando na DHU. Espaço físico e infraestrutura para as aulas são
insuficientes.
2.2 Técnico em Lazer
O curso proposto está no eixo tecnológico do Departamento de
Informática e Turismo. Impacta no aumento de carga horária docente destinada
a aulas.

2.3 Técnico em Orientação Comunitária (Proeja e Integrado), Técnico
em Tradução e Interpretação de LIBRAS
Inaugura eixo novo – Desenvolvimento Educacional e Social, portanto
não atende as diretrizes para a proposta de oferta de vagas.

Encaminhamento DHU: Não inclusão dos cursos na proposta de oferta
de vagas do PDI 2019-23.
O Departamento poderá revisar a proposta das especializações,
principalmente, considerando a força de trabalho para nova avaliação, em
especial a subárea de geografia.

3 – Análise da proposta de oferta de vagas DME.
3.1 Engenharia Mecânica, Engenharia de Produção e Tecnologia da
Produção Industrial
A reformulação da carga horária da Eng de Produção e a
descontinuidade de uma turma de Tecnologia viabiliza a abertura de Eng de
Mecânica.

3.2 Técnico em Mecânica Concomitante e Subsequente
O curso proposto compromete a atribuição de carga horária docente
destinada a aulas, impactando o DME. O espaço físico pode ser um fator
limitante para a implementação do curso no período noturno. A oferta do curso
justifica-se para manter o balizador, no entanto a proposta global do Câmpus
pode suprir a não implementação do curso. Além disso, a carga horária
proposta está com 1824h, quando a quantidade legal é 1200h. A adequação
desta carga pode viabilizar.

3.3 Técnico em Administração (PROEJA)
O curso mantém o eixo tecnológico em Gestão e Negócios. A carga
horária do curso proposto aumenta em 200h a força de trabalho do DME.

Encaminhamento DME: Inclusão do curso de Eng Mecânica,
condicionado à reformulação do PPC da Eng de Produção, visando adequar à
carga horária para 3600h, e a descontinuidade de uma entrada (turma) de
Tecnologia em Gestão da Produção Industrial.
Não inclusão dos cursos: Técnico em Mecânica Concomitante e Técnico
em Administração (PROEJA). O departamento poderá revisar a proposta dos
cursos técnicos considerando o aumento da carga horária do PROEJA e a
adequação do Técnico em Mecânica.

4 – Análise da proposta de oferta de vagas DEL.

4.1 Cursos Técnicos integrados em Telecomunicações e Sistemas de
Energias Renováveis
Mantém a carga horária dos cursos atuais de eletrônica e eletrotécnica.
Na proposição dos novos cursos o departamento deve ater-se à carga horária
legal. Os cursos propostos estão nos eixos tecnológicos atuais.

4.2 Técnico Modular em Automação Industrial e Eletroeletrônica
Os cursos propostos mantêm a carga horária do curso atual de
telecomunicações, em duas turmas. Na proposição dos novos cursos o

departamento deve ater-se à carga horária legal. Os cursos propostos estão
nos eixos tecnológicos atuais.

4.3 Engenharia Elétrica, Tecnologia em Automação Industrial e
Tecnologia em Sistemas Elétricos
Mantém a carga horária dos cursos atuais de tecnologias em automação
industrial e sistemas elétricos, uma turma de cada. Na proposição do novo
curso de engenharia elétrica o departamento deve ater-se à carga horária legal.
Os cursos propostos estão nos eixos tecnológicos atuais. Essa mudança
melhora os balizadores do Câmpus.

4.4 Especialização em Controle e Automação e Mestrado Profissional
em Automação e Controle de Processos
Inclusão e revisão do PPC da especialização, adequando a carga
horária legal. Descontinuidade do curso de Mestrado em função da avaliação
da CAPES.

Encaminhamento DEL: Inclusão do curso de Eng Elétrica,
condicionada à descontinuidade de duas turmas de tecnologia, sendo uma de
automação industrial e uma de sistemas elétricos.
Inclusão de uma turma do técnico modular de automação industrial e
uma de eletroeletrônica, condicionado à descontinuidade de duas entradas do
técnico modular de telecomunicações.
Inclusão do Técnico integrado em Telecomunicações e em Sistemas de
energias renováveis, condicionado à descontinuidade de uma turma de técnico
integrado em eletrônica e uma em eletrotécnica.
Inclusão de uma turma de especialização em Controle e Automação,
condicionado à descontinuidade de uma turma de mestrado profissional.

5 – Análise da proposta de oferta de vagas DIT.
5.1 Cursos Técnicos Modulares em Redes de Computadores e
Restaurante e Bar
Os cursos estão dentro de eixos atuais. O fechamento das turmas dos
Cursos Superiores de tecnologia em Gestão de Turismo e Análise e
Desenvolvimento de sistemas disponibiliza a carga horária docente destinada a
aulas nos departamentos envolvidos. Melhora dos balizadores do Câmpus.
5.2 Especialização em Gestão de Serviços Turísticos e Mestrado
Profissional em Informática
Os cursos estão dentro de eixos atuais. O fechamento das turmas dos
Cursos Superiores de Tecnologia em Gestão de Turismo e Análise e

Desenvolvimento de Sistemas disponibiliza a carga horária docente destinada
a aulas nos departamentos envolvidos.
Encaminhamento DIT: Inclusão dos cursos Técnicos Modulares em
Redes de Computadores e Restaurante e Bar, condicionado à descontinuidade
de duas turmas de tecnologia, sendo uma de Gestão de Turismo e uma de
Análise e Desenvolvimento de Sistemas.
Inclusão de uma turma de Especialização em Gestão de Serviços
Turísticos e de uma turma de Mestrado Profissional em Informática,
condicionado à redução das turmas de tecnologias, sendo uma de Gestão de
Turismo e uma de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, como no
encaminhamento anterior.

6 – Análise da proposta de oferta de vagas DCC
6.1 Técnico em Edificações na modalidade integrado
Aumento da atribuição de carga horária docente destinada a aulas,
impactando na DCM e DHU. Considerando a manifestação da SAM e SAF com
força de trabalho comprometida com os cursos atuais.
O fechamento de uma turma do Curso Técnico em Edificações Modular
só disponibiliza a carga horária docente para aulas no departamento de DCC,
sendo insuficiente para viabilizar o curso na modalidade integrado.

Encaminhamento DCC: Não inclusão do curso na proposta de oferta de
vagas do PDI 2019-23.
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