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Sou estudante do curso "Engenharia Elétrica" no Câmpus Sertãozinho. 
 
Atualmente, sou presidente do Centro Acadêmico Carlos Roberto Matias e também presido o Conselho Municipal 
da Juventude (COMJUV), além de ser conselheiro vitalício da AAAPSA. 
 
Atuei junto ao Conselho de Câmpus do IFSP-SRT (2017-2019); ao Conselho de Pesquisa, Inovação e Pós-
Graduação do IFSP (2017-2019); no Núcleo de Apoio às Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas 
(NAPNE) do Câmpus Sertãozinho (2017 - atual) e mais recentemente, fui membro do Conselho de Ensino do 
IFSP (2018-2019). Colaborei com a elaboração do PDI 2019-2023, elaborando a seção sobre Organização 
Estudantil (junto aos estudantes, e representantes estudantis, do IFSP).
 
No CONEN, participei da tramitação de alguns cursos superiores e técnicos, além de participar do GT que visa 
as reformulações da Resolução 143 (tramitação de cursos). Também faço parte do Núcleo de Estudos sobre 
Gênero e Sexualidade do IFSP.
 
PRINCIPAIS PAUTAS:
 
- Maior participação e protagonismo estudantil nos Conselhos, Comissões e órgãos do IFSP;
- Defesa da Educação Pública, Gratuita e de Qualidade;
- Ampliação dos incentivos a Pesquisa e Inovação Tecnológica;
- Incentivo a maiores ações de Extensão e de Desenvolvimento Comunitário;
- Ampliar a participação e a voz dos estudantes nos processos de reformulação e reestruturação de cursos;
- Ampliar a Gestão Democrática com maior participação estudantil;
- Criação de um canal de comunicação entre os alunos dos câmpus e os representantes no CONSUP, para 
facilitar a discussão de seus interesses;
- Lutar pelo fortalecimento, maior autonomia e maior participação das Entidades Estudantis no IFSP;
- Criação de um canal de comunicação e facilitação entre os discentes e as entidades estudantis de todos os 
câmpus.

ESTUDANTES, SERVIDORES E COMUNIDADE 
EXTERNA JUNTOS POR UMA EDUCAÇÃO 

PÚBLICA, INCLUSIVA E DE QUALIDADE  

NO IFSP, NINGUÉM SOLTA 
A MÃO DE NINGUÉM  

ELEIÇÃO CONSELHO SUPERIOR (CONSUP)
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