
CANDIDATA AO CONSELHO SUPERIOR DO IFSP
SEGMENTO TÉCNICO ADMINISTRATIVO

CAROLINE JANGO

Pedagoga do Câmpus Hortolândia e servidora do IFSP

desde 2013. Sou Doutora em Educação e possuo 12

anos de experiência profissional em espaço

educativo público. Sou membra fundadora do Núcleo

de Estudos Afro-brasileiros e Indígenas do IFSP

(NEABI) e desempenhei a função de Diretora Adjunta

de Desenvolvimento Comunitário junto a Pró-

Reitoria de Extensão por 3 anos e meio.

Como cidadã e pedagoga acredito no potencial transformador da educação.

Minha trajetória educativa foi construída no espaço público e, portanto, sempre

me senti responsável por retornar à sociedade, por meio do meu trabalho, as

oportunidades que tive. Dessa forma, luto por uma educação pública de

qualidade de todas as maneiras que estão ao meu alcance. Assim, com mais de 5

anos de atuação no IFSP, decidi me candidatar ao CONSUP, pois reconheço que

este é um espaço de debate, reflexões e decisões de essencial importância para

a instituição, que creio estar preparada para ocupar. E, desta maneira, quero

contribuir com a consolidação da missão da nossa instituição de consolidar uma

práxis educativa que efetive a formação integral e contribua para a inclusão

social, o desenvolvimento regional, a produção e a socialização do

conhecimento, bem como, quero representar da melhor maneira possível os

meus colegas técnicos administrativos a fim de que esta instituição valorize

nossa atuação e importância no contexto educativo.

Compromisso:

✓ Atuar de forma a defender os interesses coletivos;

✓ Divulgar as pautas e criar canais efetivos de diálogo com a comunidade

escolar;

✓ Defender a manutenção da jornada flexibilizada para os TAEs;

✓ Defender a regulamentação das horas de dedicação dos TAEs aos projetos

de ensino, pesquisa e extensão, bem como participação em núcleos e

comissões;

✓ Defender o cumprimento da execução do Trabalho Remoto conforme

Portaria do IFSP;

✓ Lutar pela consolidação da Política de Ações Afirmativas do IFSP;

✓ Defender a formação integral e humana em todas as propostas de ensino,

pesquisa e extensão pautadas no conselho, bem como zelar pela

indissociabilidade dessas dimensões;

✓ Defender a manutenção dos procedimentos democráticos do IFSP, bem

como a transparência das ações encaminhadas.


