SHEYLA GORAYEB SILVA
DOCENTE | CÂMPUS CARAGUATATUBA

NO IFSP, NINGUÉM SOLTA
A MÃO DE NINGUÉM
ESTUDANTES, SERVIDORES E COMUNIDADE
EXTERNA JUNTOS POR UMA EDUCAÇÃO
PÚBLICA, INCLUSIVA E DE QUALIDADE

Sou servidora do IFSP desde 2008 onde ingressei como Assistente em Administração do Câmpus Caraguatatuba.
Em 2015, ingressei como docente e atualmente sou professora do Câmpus Caraguatatuba na área de Gestão. Faço
parte da coordenação eleita do Sinasefe-SP.
Entre as atividades que desempenhei no Instituto Federal, destaco a participação na Comissão Eleitoral Central que
coordenou o primeiro processo para eleição de Reitor de nosso Instituto, desde de que ele deixou de ser CEFET
para se tornar IFSP; a atuação para a construção da nova regulamentação para remoção e redistribuição dos
servidores de nossa Instituição onde os processos deixaram de tramitar de forma individual e pessoal e passou a ser
trabalhado como um processo mais isento, transparente e justo para todos os servidores docentes e administrativos;
além de colaborar na construção da resolução que definiu a nova estrutura organizacional dos Campi.
Em 2013, fiz parte da Cista ajudando na estruturação e consolidação de sua autonomia junto à Reitoria, bem como
na análise dos primeiros processos para as 30 horas e a chamada "puladinha" para os TAEs.
Apresento minha candidatura ao Conselho Superior acreditando que posso colaborar na integração das
pautas administrativas e docentes, uma vez que tenho experiência militante em ambos os cargos dentro do
IFSP em diversos câmpus, conhecendo amplamente a nossa realidade.
PROPOSTAS:
- Zelar pelo cumprimento efetivo da missão do IFSP e dos princípios expressos nos documentos que apontam para a
democratização, autonomia e promoção do bem comum, trazendo maior transparência e ampla participação dos
servidores e comunidade;
- Defender as conquistas docentes e ampliá-las aos servidores técnico-administrativos;
- Promover a luta contra o racismo, LGBTfobia, machismo e todas as formas de opressão;
- Defender o retorno da discussão sobre a Estatuinte;
- Combater permanentemente todas as diferentes formas de assedio;
- Defender a equivalência entre os projetos de ensino e as orientações de pesquisa e extensão;
- Lutar contra a censura da atividade docente. Em defesa da liberdade de cátedra;
- Fortalecer os movimentos estudantis e a participação da comunidade no IFSP.

ELEIÇÃO CONSELHO SUPERIOR (CONSUP)
10 DE ABRIL | TODOS OS CÂMPUS

