EXPERIÊNCIAS
Participou em algumas
comissões e conselhos.
- Representante titular na
categoria discente do PDI
(Projeto de desenvolvimento
institucional) 2019 – 2023;
- Comissão da CPA
(comissão própria de
avaliação) 2018/2019;

Alexsandro Almeida
Candidato Discente Campus
Pirituba
Para você que vê a foto acima e não reconhece, sou Alexsandro vulgo Alex,
atualmente sou graduando em Gestão Pública e já fui Discente do técnico
em administração ambos no Campus avançado Pirituba. Para você que é
novo no IFSP saiba que temos uma excelente prática que é a participação
de todos (Docentes, Discentes e TAs) nas tomadas de decisões.

Objetivos
Como você pode ter observado conheço bem as práticas administrativas que
ocorrem hoje na instituição, pois participei de vários processos burocráticos e
eleitorais, além de ser um servidor temporário.
Se eleito pretendo:
- Contribuir para melhora em práticas administrativas utilizadas nos Campus,
considerando que a amplitude de atuação será em nível estadual;
- Ser um interlocutor (porta voz) e integrador do segmento discente;
- Criar um canal de comunicação direta entre membros discente do CONSUP
e discentes de todos os Campus do IFSP;
- Defender a continuação do modelo de ensino dos IF (ensino médio
integrado, cursos técnicos, graduação e pós-graduação) hoje o discente pode
ter aula com professores doutores, mesmo sendo do nível médio, o que tem
contribuído para o excelente resultado dos IFs em avaliações como o PISA
(Programa Internacional de Avaliação de Alunos)
- Defender políticas que visem a ampliação do PAP (Programa de Auxílio
Permanência), que contribui muito para a permanência e êxito dos discentes.
- Lutar para fomentar políticas de conectividade e infraestrutura de redes nos
Campus (WIFI livre, capacidade dos laboratórios de informática)

- Comissão eleitoral do
CONCAM (Conselho de
campus) por 2 vezes;
- Comissão eleitoral para
direção de campus;
- Em 2018 concorreu para o
CONPIP (por razões
pessoais retirei a
candidatura
posteriormente);
- Participei de 2 gestões de
CA (Centro acadêmico) do
curso que faço parte
atualmente;
- Estágio do curso durante 3
semestres realizado no
Campus IFSP Pirituba no
setor chamado CEX
(coordenadoria de
extensão).

No dia 10 de abril
conto com a sua
participação e o seu
voto para um processo
democrático e de
importante decisão.

Tem dúvidas? só me contatar no
WhatsApp ou e-mail
Zap (11) 96834-6327
E-mail:
a.almeida@aluno.ifsp.edu.br
ou
alexsandro.almeida@ifsp.edu.br

