Carta aberta à
comunidade do IFSP
No próximo dia 10 serão realizadas
eleições
para
o
CONSUP,
para
recomposição das representações nos
três segmentos: estudantes, docentes e
TAEs. Estância decisória máxima, no
CONSUP são discutidas proposições que
mudam a vida de nossa comunidade.
Apresento minha candidatura ao conselho, no sentido de contribuir com nossa instituição, no
diálogo, no debate e na proposição de soluções para agregar um melhor ambiente de educação,
de trabalho e de serviço à sociedade.
Lecionando há 30 anos, sendo docente no IFSP desde 2008, atuo no campus Sertãozinho, já
tendo passado pelo campus de São João da Boa Vista e de Catanduva. Em 2016 fui eleito
membro da CPPD e presidente da comissão de 2017 a 2018, onde procurei contribuir com a
melhoria do trabalho docente em questões relativas à nossa carreira.
Minha candidatura apresenta-se com elementos de caráter coletivo, no sentido de dialogar e
ouvir posições da comunidade sobre os temas discutidos no CONSUP, com disponibilização e
discussão prévia da pauta, por meio de videoconferências e divulgação dos temas discutidos na
forma de boletins.
Em minha atuação, pretendo defender pautas que visem a melhoria da qualidade de trabalho
docente, como indutor da qualidade dos resultados à sociedade. Atuar em defesa de princípios
democráticos e participativos em instâncias de decisão, comissões e em documentos
institucionais que as regulam.
Ressalto a importância da defesa da carreira docente, do PCCTAE e de políticas de capacitação,
assim como apoiar ações de organização estudantil.
Enfatizo aqui a importância do Ensino Médio Integrado, em uma conjuntura de sérias ameaças à
proposta que, desde a criação dos Institutos Federais, tem sido a modalidade de ensino com
resultados de maiores impactos sociais. A defesa do ensino médio integrado, pautado numa
perspectiva politécnica, é necessidade histórica, diante de tantos retrocessos no campo das
políticas educacionais que podem afetar diretamente o IFSP e nossa carreira docente.
Reconhecendo a escola como um microcosmo da sociedade, pretendo me posicionar de modo
proativo na promoção de equidade e no apoio a pautas que orientem para transformação social,
para uma sociedade mais justa e menos desigual.
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