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Após realizar um primeiro mandato laureado por muitos, a atual gestão do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) aparenta viver um 

desarranjo organizacional, desrespeitando normas e procedimentos e flertando com atos de 

ilegalidade.  

 Essa questão emergiu na reunião do Conselho Superior (CONSUP) de julho passado 

quando a Pró-Reitoria de Ensino (PRE) submeteu para reformulação um curso de graduação 

(de 8 para 10 semestres) ao colegiado máximo da Instituição. O problema é que esse mesmo 

curso – “atualizado” – já havia sido inscrito no SiSU (Sistema Único de Seleção) e quando da 

sua apreciação (julho/2018) os 40 ingressantes já estavam matriculados. 

Do mesmo modo, em dezembro do mesmo ano, a Reitoria aprovou ad referendum um 

Proeja a ser implementado no campus São Miguel Paulista sem inserir em pauta do CONSUP 

tal proposição ou disponibilizar documentos processuais para que os conselheiros pudessem 

conferir se os trâmites necessários foram executados. Tal curso foi implementado por meio 

de sorteio (tipo de processo seletivo não permitido a outros campi) agora em fevereiro. 

Para aqueles que não conhecem a dinâmica dos Institutos Federais, uma das 

prerrogativas dos Conselhos Superiores é aprovar/reprovar a criação e reformulação dos 

cursos ofertados pela Instituição. No seu Estatuto (2009) lê-se que cabe ao CONSUP 

“autorizar a criação, a alteração curricular e a extinção de cursos no âmbito do IFSP, bem 

como o registro de diplomas.” 

Além disso, em dezembro passado, a Reitoria voltou à carga ao tentar aprovar o Plano 

de Desenvolvimento Institucional (PDI 2019-2023) sem realizar todos os trâmites e rituais 

estabelecidos pela Resolução n. 53/2017, no caso, a Audiência Pública final para apresentar 

o documento na sua totalidade. Consequência, o IFSP iniciou o ano de 2019 com o seu PDI 

aprovado parcialmente (1º capítulo). 

Para complementar, no final do ano, um novo flerte com a nulidade foi visualizado 

quando a Reitoria publicou, no dia 17 de dezembro de 2018, portaria no Diário Oficial da 

União, seção 2 e página 12, que reestrutura a Pró-Reitoria de Ensino, com destaque para a 

junção das Diretorias de Educação Básica - responsável pelos cursos técnicos de nível médio 

(Integrados, Concomitantes e Subsequentes, inclusive na modalidade de Educação de 

Jovens e Adultos) e de Graduação (responsável pelos cursos de Ensino Superior). 

Sobre a fusão das diretorias citadas, com a criação da Diretoria de Educação 

Profissional e Superior, essa medida é pedagogicamente temerária e vai na contramão das 

mudanças efetivadas nos últimos anos: significativa expansão dos cursos Técnicos 

Integrados ao Ensino Médio (de 5 campi com oferta desses cursos para todos, ou seja, 36 

unidades) e o aumento da demanda para todos os cursos técnicos de nível médio. 

Possivelmente essas conquistas se concretizaram devido à ênfase dada à Educação Básica. 



 
Regimento Geral do IFSP (2013 alteração 2014) 

 

A transformação da Diretoria de Educação Básica em mera Coordenadoria indica que 

a atual cúpula da PRE desconsidera a importância desse nível de ensino, que agrega o maior 

quantitativo de estudantes (se considerarmos graduação e pós-graduação) e o menor índice 

de evasão. Ademais, revela a adoção de concepção que se associa ao autoritarismo 

crescente no país e aproxima-se do modelo gerencial-empresarial de administrar a Educação, 

no qual o papel de elaboração e acompanhamento pedagógico são substituídos por um 

aparato institucional que visa a supervisão das políticas para o cumprimento de metas e 

resultados, normalmente impostos pelo mercado. 

A publicação da portaria que altera o organograma na mesma época que o governo 

Michel Temer divulgou o Projeto de Lei n. 11.279 também estabelece dúvida se a 

reestruturação da PRE não estaria acordada com a mudança da lei de criação dos Institutos 

Federais e o fim da prioridade em promover cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio. 

A justificativa que o Ministério da Educação (MEC) recolheu, de maneira unilateral, 

códigos de vagas e a Reitoria se viu forçada a reestruturar a PRE não coaduna com as noções 

de gestão participativa e democrática fixadas nos principais documentos do IFSP e nem com 

o quantitativo de assessores existentes. Além disso, a falta de diálogo com os envolvidos 

diretamente é inaceitável e revela a adoção de concepção que se associa ao autoritarismo 

crescente no país.   

Para além das questões de ordem pedagógica e administrativa, a Reitoria incorre, 

novamente, em insegurança jurídica ao reestruturar uma Pró-Reitoria sem discutir com a 

comunidade e, em específico com os representantes eleitos constituídos no CONSUP. Sobre 

esse ponto, o Estatuto (2009) afirma que compete ao colegiado máximo da Instituição: 

“aprovar a estrutura administrativa e o Regimento-Geral do IFSP, observados os parâmetros 

definidos pelo Governo Federal e pela legislação específica”. O Regimento Geral (2013 

alteração 2014) é o documento responsável pela descrição da estrutura de cada Pró-Reitoria, 

Cargos e Funções Gratificadas. 

Para não restar dúvidas sobre o que compete ao CONSUP, no artigo 50 do Estatuto 

lê-se que “Os casos omissos neste Estatuto serão submetidos à apreciação do Conselho 

Superior do IFSP.” Mesmo no Regimento Geral da Instituição, registra-se que é inaceitável 

uma mudança de organograma institucional sem aprovação do seu colegiado máximo. 

Membros do CONSUP do biênio passado e atual já alertaram para a criação de 

Cargos e Funções Gratificadas sem modificar o Estatuto e Regimento Geral. Para atenuar a 

situação, muitos servidores reivindicaram o retorno da Estatuinte, mas a Reitoria ignora, de 

maneira sistemática, essa solicitação. 

Para não incorrer em nulidade, a Reitoria deverá, conforme consta no artigo acima e 

nos documentos do IFSP, zelar para que todos os cursos percorram os trâmites legais para 

aprovação, exigir que todos os campi efetuem processos seletivos fundamentados na mesma 

normativa e submeter essa reestruturação ao CONSUP, colegiado legitimamente constituído 



para deliberar questões profundas como esta, e ali discutir de maneira aberta e republicana 

e, quiçá, reverter toda ameaça aos avanços sócio pedagógicos da nossa Instituição. 

 

 

[Original assinado por membros do Conselho Superior do IFSP] 


