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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO

PORTARIA Nº 005/2011, DE 19 DE JANEIRO DE 2011 \

O DIRETOR SUBSTITUTO DO CAMPUS AVANÇADO DE MATÃO DO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO, no
uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1º Fica instituída Comissão de Trabalho para elaboração de Projetos de Pesquisas Básicas e
Tecnológicas e aquisição de Bolsas de Iniciação Científica e afins, composta dos seguintes
integrantes e os respectivos órgãos de fomento:
I- Aristeu Gomes Tininis(Prof.Dr.)- FAPESP;
II- Claudia Regina Cançado Sgorlon Tininis(Prof8.Dr8.) - FAPESP;
III- Danilo Luiz Flumignan(Prof.Dr.)- FAPESP I FINEP;
IV - Janete Werle de Camargo Liberatori(Prof8.Dr8.) - FAPESP;
V -Jean Carlos Rodrigues da Silva(Prof.Dr.)- CNPq e Semana Nac. Ciência e Tecnologia;
VI-José Marcos Garrido Beraldo(Prof.Dr.) -CNPq e Semana Nac. Ciência e Tecnologia;
VII - Sandro Rogério de Sousa - FAPESP I FINEP;
Parágrafo único - A Comissão de Trabalho será coordenada pela Coordenação de Área do
Curso Superior de Tecnologia em Biocombustíveis.
Art. 2º A Comissão de Trabalho, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de publicação
desta Portaria, elaborará e, por meio de sua coordenadoria, encaminhará formalmente à Diretoria
do Campus Avançado documento contendo proposta (s) do(s) projeto(s) de que se trata.
Parágrafo único. A Diretoria do Campus Avançado, em face de pedido expressamente
fundamentado pela Comissão de Trabalho, poderá prorrogar o prazo de que trata o caput,
observados os ciitérios de conveniência e oportunidade.
Art. 3º O funcionamento da Comissão de Trabalho dar-se-á conforme diretrizes
estabelecidas em comum acordo e reportadas pela sua coordenadoria a todos os membros.
Art. 4° Os membros da Comissão de Trabalho deverão informar tempestivamente à
coordenadoria sobre eventual impossibilidade de presença nas reuniões de trabalho.
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§ 1º A Comissão de Trabalho, por sua coordenadoria, cientificará tempestivamente por escrito a
Diretoria do Campus Avançado do não comparecimento de integrante da Comissão de
Trabalho no local, dia e hora previamente agendados para que seja promovida respectiva
indicação de alterno, evitando-se solução de continuidade dos trabalhos.

Art. 5º A Comissão de Trabalho elaborará e, por sua coordenadoria, encaminhará, no
primeiro dia útil de cada semana e por meio eletrônico, relatório discriminando o curso dos
trabalhos da Comissão à Diretoria do Campus Avançado, a qual tomará imediata ciência dos
trabalhos.
Parágrafo único. A Diretoria do Campus Avançado, assim como os integrantes de outras
coordenações poderão apresentar sistemática e oportunamente sugestões justificadas ao texto
do(s) projeto(s), encaminhando-as por meio eletrônico à Coordenação de Apoio ao Ensino.
Art. 6º A Coordenação de Área do Curso de Tecnologia em Biocombustíveis prestará o
apoio necessário ao regular desenvolvimento das atividades da Comissão de Trabalho.
Art. 7º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Matão, 19 de Janeiro de 2011

Armando Dias de Medeiros
Diretor Substituto Campus Avançado de Matão
RG: 25.597.776-1
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De : Aristeu Tininis (aristeuil@yahoo.com.br)
Para : lacyr@hotmail.com;
Data: Segunda-fe ira, 31 de Janeiro de 20 11 19:46:39
Cc:
Assunto: Projetos de Pesquisa URGENTE

Prezado Lacyr,
Segue abaixo o texto enviado aos professores.
Enviei agora tb ao Garabed.
Favor dar seu parecer a respeito.
Abcs

Prof. Dr. Aristeu Gomes Tininis
Coordenador de Área - Biocombustíveis
Campus Avançado de Matão

Institl1to Federal de Educação Ciência e Tecnologia de São Paulo.
Fone 11 8777 3884

De: Aristeu Tininis <ari steuif@ya hoo.com.br>
Para: medeiros.armando@hotmail.com; aristeuif@yahoo.com. br; sgorl onc@hotmail. com
Cc: Janete Liberatori <janete.liberatori@gmail.com >; Jean Carlos Rodrigues
<jeancarlosrodrigues@yahoo.com.br >; dlflumig@yahoo.com.br; Jose Marcos Beraldo
<j mgberaldo@yahoo.com .br >; Sandro Rogério de Sousa <srsousa@ hotmail.com>; Tati Novack
<tatiananovack@hotmail.com>; Jakeline Vituci <jaki_vetuci@hotmail.com>; Alexandre Cestari
<alecestari@yahoo.com. br >; guilherme.christiani @ymail. com; danilorozane@yahoo.com .br
Enviadas: Quinta-feira, 27 de Janeiro de 2011 12:45:04
Assunto: Projetos de Pesquisa
~-r-......

d

Prezados Pro fessores.

~

Todo projeto que envo lver qualquer Ministério (recursos descentra lizados) só pode ser outorgado com
a assinatura do Magnífico Reitor ou seu substituto legal;
1)

ri
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2) :nTemos na Reitoria o NIT(Núcleo de Inovação Tecnológica) que pode nos ajudar nisso;
3) J)A orientação que temos (Claudia e Eu) é que não podemos em hipótese algwna elaborar/enviar
projetos com verbas oriundas dos Ministétios sem a autorização expressa da Reitoria;
No ano passado, mais precisamente em Janeiro, tivemos a aprovação do projeto xilitol antes da
comunicação com a Reitoria e a situação não ficou muito confortáve~ e não queremos que isso se repita este
ano.

4) 4> Os nossos dirigentes (reitoria), não são a füvor da contratação de NENHUMA fundação. Pode ser
observado que já existe uma Flllldação conveniada e com todas as condições de ser utili7..ada (FUNDAM).
5) s) Nós dependemos do orçamento anual que vem da reitoria e quem assina a liberação é nosso Reitor ou
seu substituo lega~
6) 6)Qualquer projeto de Pesquisa é muito bem vindo, e precisamos de verbas extras para isso, só

'-" precisamos tomar cuidado com o tramite burocrático (só isso);
7) 1)Todos os professores que quiserem enviar projetos (individualmente ou em eqtripe) podem e devem
fuzê-lo, desde que seja com o CNPq~ FAPESP ou outra agencia de fomento que envie a verba diretamente
para a conta do Pesquisador;
8) sffodo projeto enviado deve ser bem dosado para que consigamos executar o cronograma para a
prestação de contas - não esqueçam que ainda não temos altn1os de mestrado e doutorado, portanto, na
prestação de contas e relatório final poderemos ter problemas;
9) 9> Antes de tomar qualquer decisão relativa a este assunto, eu ligamos para o Rafàel-MCT, e o mesmo
nos garantiu que o orçamento deste ano ainda não foi liberado e qualquer envio de projeto, neste momento,
seria precipitado.

i,,..1

Disse ainda que assim que hberarem o orçamento eles vão analisar a possibilidade de nos hberarem este
dinheiro (ou s~ja llãO temos nada garantido ainda).
I O) Como Instituição Federal não podemos nos envolver em situçocs políticas com possibilidades de
fuvorecimento seja 'a situação ou oposição. E nao podemos nos esquecer do apoio que vem sendo dado pela
Prefeitura (Telefone~ Inteme~ CAfe, Agua, RefomlaS, Transpo1te. limpeza, Segw·anca e Predio onde
estamos).

Bom a partir dos itens acima julgamos e orientamos que:
1) No momento podem e devem ser escritos projetos.

2) Projetos só podem ser enviados aos Ministérios com a devida anuência da Diretoria do
Campus Avançado de Matão, Diretoria de Sertãozinho e da Reitoria. Devem ser observados
os critérios Institucionais para a elaboração dos projetos.
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3) Demais projetos (CNPq, FAPESP) podem ser elaborados e enviados sem problema algum;
4) Não podemos constranger ou possibilitar que isso deixe nossa Reitoria desconfortável.
5) Nós somos Funcionários Públicos Federais do IFSP e devemos respeito e obrigações para

com nossa Reitoria e não a nenhuma pessoa física ou jurídica de outra área do Governo (UFG,
Fundações, etc ... );
Bom, caso tenham quaisquer duvidas não deixem de nos escrever.

Favor acusarem o recebimento deste email.

Att.
~ Claudia e Aristeu

Prof. Dr. Aristeu Gomes Tininis
Coordenador de Área - Biocombustíveis
Campus Avançado de Matão

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de São Paulo.
Fone 11 8777 3884
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De: Garabed Kenchian (garabed@cefetsp.br)
Para: aristeuif@yahoo.com.br;
Data: Sábado, 29 de Janeiro de 2011 11:39:19
Cc:
Assunto: Re: Matao: Pesquisa URGENTE

Aristeu
Concordo com tudo o que foi escrito!
Garabed
Original Message From: Aristeu lininis
To: garabed@cefets p. br
Sent: Friday, January 28, 2011 6:57 PM
Subject: Matao : Pesquisa URGENTE

Garabed,
~

Email enviado aos Professores e Adms.
Confinne que recebeu, por fàvor!
Ari

Prezados Professores,

Vamos tentar nas linhas abaixo~ explicar o ocorrido em relação ao Projeto da SECIS-MCT e dar algumas
diretiva'i em relação à escrita e envio de projetos de pesquisa.
1) 1,Todo projeto que envolver qualquer Ministério (recursos descentralizados) só pode ser outorgado

com a assinatura do Magnífico Reitor ou seu substituto legal;
\,pi

2)

2)

Temos na Reitoria o NIT (Núcleo de Inovação Tecnológica) que pode nos ajudar nisso;

3) J)A orientação que temos (Claudia e Eu) é que não podemos em hipótese alguma elaborar/enviar
projetos com verbas oritmdas dos Ministétios sem a autorização expressa da Reit01ia;
No ano passado, mais precisan1ente em Janeiro, tivemos a aprovação do projeto xilitol antes da
comunicação com a Reitoria e a situação não ficou muito confortável; e não queremos que isso se repita
este ano.

4) 4> Os nossos dirigentes (reitoria), não são a fuvor da contratação de NENHUMA fundação. Pode ser
observado que já existe uma Ftmdação conveniada e com todas as condições de ser utilizada
(FUNDAM).
5) s> Nós dependemos do orçamento anual que vem da reitoria e quem assina a hberação é nosso Reitor
ou seu substituo legat
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6) 6) Qualquer projeto de Pesquisa é muito bem vindo, e precisamos de verbas extras para isso, só
precisamos tomar cuidado com o tramite burocrático (só isso);
7) 1> Todos os professores que quiserem enviar projetos (individualmente ou em equipe) podem e devem
fuzê-lo, desde que seja com o CNPq, FAPESP ou outra agencia de fomento que envie a verba
diretamente para a conta do Pesquisador;
8) sffodo projeto enviado deve ser bem dosado para que consigamos executar o cronograma para a
prestação de contas - não esqueçam que ainda não temos almos de mestrado e doutorado, portanto_ na
prestação de contas e relatótio final poderemos ter problemas;
9) 9>Antes de tomar qualquer decisão relativa a este assunto, eu ligamos para o Rafàel-MCT, e o mesmo

nos garantiu que o orçamento deste ano ainda não foi hberado e qualquer envio de projeto, neste
momento, seria precipitado.
Disse ainda que assim que liberarem o orçamento eles vão analisar a possibilidade de nos liberarem este
dinheiro (ou seja t1ão temos nada garantido ainda).
~

10) Como Instituição Federal I1ãO podemos nos envolver em situçoes políticas com possibilidades de
favorecimento seja 'a situação ou oposição. E nao podemos nos esquecer do apoio que vem sendo dado
pela Prefeitura (Telefone, Internet, CAfo, Agua, Refom1as, Transp01te, limpeza, Seguranca e Predio onde
estamos).

Bom a partir dos itens acima julgamos e orientamos que:
1) No momento podem e devem ser escritos projetos.

2) Projetos só podem ser enviados aos Ministérios com a devida anuência da Diretoria do
Campus Avançado de Matão, Diretoria de Sertãozinho e da Reitoria. Devem ser observados
os critérios Institucionais para a elaboração dos projetos.

3) Demai'i projetos (CNPq, FAPESP) podem ser elaborados e enviados sem problema
algum;
4) Não podemos constranger ou possibilitar que isso deixe nossa Reitoria desconfortável.
5) Nós somos Funcionátios Públicos Federais do IFSP e devemos respeito e obrigações
para com nossa Reitoria e não a nenhwna pessoa fisica oujuddica de outra área do Govemo
(UFG, Fundações, etc ... );
Bom, caso tenham quaisquer duvidas não deixem de nos escrever.

Favor acusarem o recebimento deste email.
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Att.
Claudia e Aristeu

Prof. Dr. Aristeu Gomes Tininis
Coordenador de Área - Biocombustíveis
Campus Avançado de Matão

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de São Paulo.
Fone 11 8777 3884
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