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Sou servidor do IFSP desde 2008 e atuo como professor da 

subárea de química da DCM (Diretoria de Ciências e 

Matemática).  Tenho atuado em diversos cursos de 

licenciatura, engenharia, ensino médio integrado e pós-

graduação.  Contribuí na elaboração de PPC de vários 

cursos, em especial o da Licenciatura em Química, do qual 

fui coordenador durante 4 anos.  Como coordenador atuei de 

forma efetiva com o NDE para o reconhecimento do curso 

junto ao MEC.  Fui coordenador do Programa de Mestrado Profissional em Ensino de Ciências e 

Matemática durante 2 anos.  Tenho participado de diversos projetos na Instituição, projetos que 

contribuem para fortalecer as Licenciaturas no IFSP em que as ações sociais impactam 

positivamente a comunidade local, como PIBID, projetos de extensão com a comunidade surda e 

projetos de mestrado na educação básica.  Nesses projetos, contribuí para a formação crítica de 

muitos alunos de IC, TCC, extensão e mestrado.  Nas minhas orientações, sempre incentivo e apoio 

os alunos a participarem de eventos científicos nacionais e internacionais para divulgação dos 

trabalhos de pesquisa e do nome da nossa instituição no meio acadêmico e científico. 

Por que gostaria de ser membro do CONSUP?  

Considero que a minha experiência docente no IFSP e em outras instituições de ensino públicas e 

privadas poderá contribuir para discussão e proposição de pautas de temas extremamente 

relevantes à comunidade do IFSP, envolvendo alunos, servidores e professores.  

Minhas propostas 

 Defender e fortalecer os cursos existentes nos campi do IFSP, o ensino médio integrado, as 
licenciaturas, os cursos de tecnologia, as engenharias, os bacharelados e a pós-graduação.  
Considero que todos os cursos são relevantes e contribuem para a comunidade local e para a 
formação de cidadãos conscientes da importância de atuar com ética e profissionalismo. 

 Lutar pelo não aumento da carga horária docente dos professores, para que possam se 
dedicar com empenho no Ensino, Pesquisa e Extensão. 

 Apoiar e incentivar a participação democrática da comunidade do IFSP nas discussões e 
decisões importantes. Nesse ponto, pretendo organizar um grupo para discussão e 
proposição de pautas para discussão no CONSUP. 

 Apoiar ações sociais de iniciativa institucional que garantam os direitos de alunos e de 
servidores com necessidades especiais, promovendo maior inclusão social. 

 Apoiar e incentivar ações que combatam todas as formas de discriminação, racismo e 
intolerância por cor de pele, origem, etnia, pessoas com deficiência, gênero, orientação 
sexual e ideologia.  A aceitação da diversidade é uma condição fundamental para o 
desenvolvimento da nossa sociedade. 

 

Obrigado pela leitura e pelo seu voto em 10 de abril de 2019! 


