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Missão

Promover  uma  educação  pública  libertadora,
cidadã,  de  excelência  e  de  inovação tecnológica.
Integrar  Ensino,  Pesquisa  e  Extensão  para
alavancar  a  formação  de  profissionais  altamente
capacitados  em  suas  áreas  de  atuação,  sendo
também cidadãos  com  espírito  crítico  e
transformador,  capazes  de  impulsionar  mudanças
profundas  rumo a  uma sociedade mais  moderna,
sustentável, democrática e inclusiva.



Valores

COERÊNCIA, TRANSPARÊNCIA e 
DIÁLOGO em todas as situações

DESCENTRALIZAÇÃO de decisões e ações
DEMOCRACIA PARTICIPATIVA na gestão

INDEPENDÊNCIA e IMPESSOALIDADE de 
grupos políticos ou de gestão

COMPROMISSO com a comunidade

LEGALIDADE e PUBLICIDADE nos atos 
administrativos e acadêmicos



Princípios

Gerais

Defender  a  Democracia  e  assegurar  a  concretização  do  princípio
constitucional  da  Gestão Democrática  no IFSP,  em todos  os  seus
níveis de gestão.

Isonomia no trato com todos os servidores, implementando políticas
transparentes  de  gestão  de  pessoas.   Os  cargos  e  posições  na
Reitoria  do  IFSP não  serão  distribuídos  mediante  jogos  políticos.
Todos,  simpatizantes  ou  não  da  Reitoria  e/ou  do  Reitor,  terão
oportunidade, espaço e apoio para pleitear posições e desenvolver
seu trabalho pelo IFSP.

Proporcionar a construção de um ambiente de convivência leve, sadia
e  harmoniosa  para  a  comunidade  IFSPiana,  onde  todos  os
segmentos  possam exercer  suas atividades  de  forma agradável  e
produtiva e a cada qual seja assegurada a liberdade de expressão e
de se mostrar e agir como é, sem ser oprimido ou discriminado por
isso, seja por credo, sexualidade, política ou qualquer outra opção de
vida.  

Lutar contra o assédio moral e/ou o bullying em todas as suas formas,
criando as estruturas administrativas e acadêmicas necessárias para
atendimento  e  orientação  psicológica  e  jurídica  de  servidores  e
discentes.

Por entender que a sociedade brasileira ainda não liquidou sua dívida
histórica com a parcela de sua população que hoje é livre mas que
outrora teve seus ascendentes escravizados, e que por conta disso
ainda  carrega  sequelas  e  enfrenta  barreiras  sociais  decorrentes
desse  período,  estar  sempre  atento  e  promover  ações  e
oportunidades  diferenciadas  aos  cidadãos  afrodescendentes  e
àqueles descendentes de outros grupos em situação histórica similar,



observando os princípios da verdadeira isonomia que deve imperar
na sociedade e no serviço público.

Da mesma forma, por entender que a sociedade brasileira também
tem uma dívida histórica ainda não liquidada com a Mulher,  estar
sempre atento às causas específicas que as tocam e promover ações
que visem ajustar desigualdades, também observando os princípios
da verdadeira isonomia que deve imperar na sociedade e no serviço
público.

Lutar  incondicionalmente  e  incessantemente  para  assegurar  e
ampliar as conquistas dos técnicos administrativos. Em especial, em
duração, as 30 horas, e forma também. Tornar uma realidade bem
regulada  e  justa  a  possibilidade  de  trabalho  remoto.  Tornar  uma
realidade  bem  regulada  e  justa  a  questão  do  afastamento  dos
técnicos  administrativos.  Abrir  uma  grande,  democrática  e
transformadora  discussão  no  IFSP  a  respeito  do  trabalho  dos
técnicos administrativos, com o compromisso de aderir e lutar pelos
que for definido nessa discussão.

Lutar  incondicionalmente  e  incessantemente  para  assegurar  e
ampliar as conquistas dos docentes. O direito de terem respeitados
seus perfis voltados para o ensino, pesquisa, ou extensão, e que isso
se espelhe em sua carga horária de trabalho. O afastamento para
qualificação  e  capacitação  flexibilizado  e  ampliado.  Oportunizar
auxílios alternativos quando não forem contemplados em editais de
afastamento, como a possibilidade de cumprir o exercício de parte de
sua carga horária de trabalho em Campus próximos de suas escolas
de pós graduação. Auxílios adicionais para participação em eventos e
publicações. 

Lutar  incondicionalmente  e  incessantemente  para  assegurar  e
ampliar  as conquistas  dos discentes.  Auxílio  estudantil  ampliado e
diversificado. Apoio à organização dos estudantes. Maior facilidade
na transferência entre cursos e Campus. Auxílio ao estágio curricular
e não curricular, bem como à colocação no mercado. Estruturação



das  Empresas  Jr.  Incentivo  à  participação  em  programas  de
pesquisa.

Tratamento justo, isonômico e respeitoso aos servidores lotados na
Reitoria. Compromisso de que todos que quiserem permanecer tem o
direito  de  permanecer  e  asseguraremos  esse  direito.  Entendemos
que os servidores não são da gestão, mas sim da reitoria e qualquer
gestão deve respeitar  isso. Da mesma forma que não se troca os
servidores de um Campus quando uma nova direção assume, não se
deve trocar os servidores da Reitoria quando um novo Reitor assume.
Lidamos com vidas pessoais e profissionais de servidores, pessoas
não são joguetes.

Dispensar tratamento humano e justo aos aposentados, hoje muito
ignorados. Criar através da Pró-Reitoria de Extensão setor específico
para  atendimento  e  acolhimento  das  suas demandas.  Envolver  os
aposentados  em programas,  eventos  e  atividades  especificas  que
melhorem sua qualidade de vida. Quem entregou a maior parte de
sua vida ao IFSP não pode ser esquecido.

Gestão e Administração

Uma  gestão  pública  democrática,  moderna,  humana,  isonômica,
descentralizada e desburocratizada, conjugada a uma administração
eficiente e eficaz, onde os servidores sejam acompanhados cada vez
mais por resultados e menos por horários rígidos, como é nas nações
mais modernas do Mundo.

Entendemos que uma administração ultrapassada e ineficiente adere
à  equação  “metas  +  resultados  =  cobrança  +  punição  ou
recompensa”. Por sua vez, uma gestão moderna e eficiente é aquele
trabalha  sobre  a  equação  “metas  +  resultados  =  avaliação  +
otimização  +  incentivo”.  Devemos  nos  reavaliar  constantemente,
aprender com nossos acertos e erros e fazer cada vez melhor.



Um  novo  modelo  de  gestão,  sem  “toma  lá  da  cá”,  “currais”,
“cabrestos”  ou  caudilhos,  onde  cada  qual  seja  cônscio  de  suas
obrigações e não seja constrangido ou limitado no desenvolvimento
de  seu  trabalho  e  nem  na  evolução  de  sua  carreira,  mas  sim
incentivado. Todos devem trabalhar com prazer, o que esta proposta
entende que maximiza seus desempenhos.

Acreditamos  que  é  fácil  ser  gestor,  quando  se  quer  ser  somente
gestor. Acreditamos que é fácil administrar, quando se quer somente
administrar. Quando se quer ser líder político, se tem aspirações ou
obrigações políticas ligadas a partidos, quando se representa causas
ideológico partidárias usando a gestão, realmente deve ser “difícil” ser
gestor ou administrador. Esse tipo de gestão e administração tóxicas
são inimigas do ambiente educacional  e do serviço público. Todos
tem  o  direito  de  se  expressar  politicamente,  inclusive  dentro  do
ambiente  escolar,  mas  devem  ter  maturidade  e  consciência  para
saber separar isso de suas responsabilidades.

Ensino

A Educação é o alicerce para o futuro de um país. Neste sentido,
deve espelhar os valores e o modelo de cidadão que se deseja para
nossa  sociedade.  O  Ensino  é  a  principal  ferramenta  para  a
concretização  dos  objetivos  definidos  pela  sociedade  para  a
Educação de seus filhos.

Acreditamos em um modelo de educação para o exercício da plena
cidadania, libertário, que aliado ao desenvolvimento de competências
específicas da formação do educando, forneça a ele um arcabouço
de valores  que o  levarão a  ser  um cidadão capaz de entender  e
transformar para melhor a sociedade na qual está inserido.

Não  conseguimos  ver  educação  desvinculada  de  valores
democráticos.  Não  conseguimos  aceitar  ensino  tendencioso  e
doutrinador. Somos da opinião de que o educando deve ter contato



com todas as  vertentes  filosóficas,  religiosas e  políticas,  de  forma
bem equilibrada e ética, reflexiva e discutida, para o engrandecimento
de sua formação.

O ensino em nosso país é laico, concordamos com isso. Mas, religião
deve  sim  ser  discutida  nas  escolas,  sem  direcionar  nossos
educandos a nenhuma doutrina específica. Todas as religiões trazem
aliadas  ao  seus  ideários  um  conhecimento  histórico  e  filosófico
riquíssimo, que não pode ser dispensado na formação do cidadão do
futuro.  

Não apoiamos nem acreditamos em escola sem partido. Tampouco
acreditamos e apoiamos escola com partido. Para nós, no fundo são
a  mesma  coisa:  Doutrinação  e  cerceamento  de  liberdade  e  de
democracia. Acreditamos sim em escola com partidoS, com todos os
partidos e vertentes ideológicas da política e da história. A política é
parte do homem, que é sim um ser político. Não formar um cidadão
para a política é negar uma de suas dimensões fundamentais. Todos
os ideários e partidos políticos, sejam de “direita” ou de “esquerda”,
ou de qualquer outro rótulo, devem ser objeto de estudo na formação
do cidadão crítico e independente.

Nossos educadores devem mediar o contato do educando com esses
ideários  de maneira  ética  e  desvinculada de objetivos  doutrinários
escusos, jamais tendenciosa. Abominamos a ideia de aparelhamento
e  doutrinação.  Sabemos  hoje  que  partidos  políticos  de  todas  as
orientações ideológicas avançam sobre as escolas na intenção de
introjectar  suas  convicções  na  mente  de  nossos  jovens,  a  fim  de
assegurar  a  concretização  de  seus  projetos  políticos.  Não
compactuamos  com  isso,  consideramos  uma  ação  desonesta  e
covarde  quando  um  educador  com  experiência  de  vida
desproporcionalmente superior a de seu educando se vale disso para
seduzi-lo,  conduzi-lo,  cooptá-lo  mesmo,  para  adesão  a  uma  dada
ideologia ou entidade política.



O ensino é para libertar, não para aprisionar. O ensino é para formar
um  cidadão  democrático,  independente  e  crítico,  jamais  um  ser
embrutecido  e  inflexível,  escravizado  mentalmente  a  serviço  de
interesses de grupos ou partidos políticos. Ao contrário, a escola deve
fornecer as bases e ferramentas para que o cidadão de forma livre e
independente escolha seu caminho.

Nossa proposta acredita é na excelência do ensino aliada à pesquisa
e  à  extensão  como o  caminho  para  alcançar  o  objetivo  maior  da
educação  em  qualquer  nação:  formar  profissionais  de  excelência,
tecnicamente capacitados, que também sejam cidadãos plenamente
integrados na sociedade democrática, capazes de realizar profundas
transformações para melhor nesta sociedade.

Pesquisa e Inovação

Acreditamos  que  há  um  enorme  potencial  latente  no  IFSP  para
Pesquisa  e  Inovação,  tanto  como  instituição  como  pelo  brilhante
corpo docente que possuímos. No entanto, esse potencial  ainda é
pouquíssimo explorado e entendemos que este quadro se deve ao
fato de que o material  humano para pesquisa está desintegrado e
desarticulada no Instituto.  Além disso,  pesquisa  e  inovação nunca
foram  prioridades,  os  louváveis  resultados  alcançados  se  devem
basicamente aos esforços individuais de nossos pesquisadores.

Sob  a  ótica  de  um  modelo  de  gestão  ultrapassado,  burocrata,
tecnocrata  e  politicamente  fisiológico,  pesquisa  e  inovação  não
trazem  resultados  significativos.  Vale  mais  a  pena,  segundo  esse
modelo e seus adeptos, investir em outras áreas que eles esperam
lhes tragam um retorno mais lucrativo, a consolidação de suas redes
de influência e poder. Somos avessos a esse modelo. O modelo de
gestão que propomos para pesquisa e inovação é outro. 

Promoveremos ações concretas para fazer  do Instituto  Federal  de
Educação,  Ciência  e  Tecnologia  de São Paulo uma referência  em



Pesquisa Científica, Tecnológica e Inovação no Brasil. Criaremos as
condições  e  infraestrutura  necessárias  para  que  o  brilhante  corpo
docente  e  de  pesquisadores  do  IFSP  venha  a  ser  de  fato  uma
comunidade interativa e altamente produtiva e de maneira integrada e
sinérgica possa dar vazão ao seu enorme potencial.

Extensão

O IFSP não pode estar alheio à realidade local na qual está inserido.
Pelo  contrário,  precisa  transformá-la  para  melhor.  Além  de
absorvermos alunos oriundos dessa comunidade,  precisamos ir em
direção a ela,  oferecer  oportunidades e serviços,  interagir,  permitir
também que  ela  nos  transforme.  Há  uma enorme  constelação  de
entidades governamentais, não governamentais e outros setores da
sociedade  cuja  interação  com  o  IFSP  será  enriquecedora  e
transformadora para ambos.

Todos  os  nossos  recursos  vem  de  uma  só  fonte:  do  cidadão
contribuinte. A Extensão é responsável em boa parte por devolver à
sociedade aquilo que o contribuinte investiu no IFSP. Adicionalmente,
entre Ensino, Pesquisa e Extensão, a Extensão é o que devolve à
sociedade no mais curto prazo o investimento feito. Sendo assim, ela
é obrigação, não opção.

Uma  pequena  parcela  da  sociedade  consegue  ingressar  no  IFSP
como aluno, não há vagas para todos e os processos seletivos estão
cada vez mais competitivos. A Extensão exerce papel fundamental no
sentido  de  oferecer  à  comunidade  cursos  alternativos  àqueles
regulares,  muitas  vezes  com  conteúdo  equivalente.  Além  disso,
diversas ações sociais e culturais complementares são realizadas via
Extensão.

Pensamos que infelizmente a Extensão está aquém do que poderia
estar no IFSP, parece-nos que teorizou demais e concretizou pouco.



Nossa proposta é impulsionar, amplificar e diversificar as ações de
extensão, chegar mais próximo da comunidade e de forma concreta.  

Em especial, entendemos que entidades representativas de classe e
estudantis devem ter relações bem definidas e permanentes com a
PRX. Como já dissemos, acreditamos na formação do Ser político
para  a  construção  da  cidadania  democrática.  A  vivência  política
transparente  e  não  tendenciosa  de  nossos  estudantes  através  da
Extensão é saudável e deve ser estimulada. Da mesma forma, a boa
e  cooperativa  relação  com  entidades  representativas  de  classe  é
igualmente saudável.

Relação com o Conselho Superior

Acreditamos que em uma democracia verdadeira deva ser respeitada
a independência entre os poderes. O Conselho Superior é o órgão
máximo consultivo e  deliberativo  do IFSP.  É a última instância  de
recurso  no  Instituto.  Consideramos  peremptoriamente  antiética  e
imoral qualquer tentativa de influência ou manipulação por parte de
um  Reitor  sobre  o  Conselho  Superior.  O  Consup  deve  ser
independente  para  que  possa  acompanhar,  analisar  e  deliberar
inclusive sobre o trabalho da Reitoria. Legislar em causa própria no
Consup  é  indecente  e  desonesto.  Uma  relação  perniciosamente
promíscua entre a Reitoria e o Consup corrompe em suas entranhas
a democracia institucional e avilta a honra do servidor, atenta contra
os princípios basilares da administração pública.

Por  outro  lado,  conselheiros  ou  grupos  de  conselheiros  que  se
elegem e se servem do Consup para jogos políticos de conquista de
poder, sabotando os trabalhos da Reitoria, também não são dignos
de serem conselheiros do IFSP.  Da mesma forma, caso se aliem a
causas promovidas por uma Reitoria que não visem o bem comum
são igualmente indignos.



Acreditamos que cada qual é responsável por suas ações no serviço
público. O Reitor responde pelo que faz de certo e de errado. Um
conselheiro  que  aprova  o  errado  e  desaprova  o  certo,  também
responde pelo que faz. É uma grande responsabilidade ser Reitor do
IFSP; igualmente grande é ser conselheiro do IFSP. O compromisso
de todos nós deve ser com a democracia e o bem comum.

Pelo estilo de gestão que propomos, quem será candidato ao Consup
e quem se elegerá é assunto que diz respeito à comunidade e não à
Reitoria, nossa participação em processos sucessórios do conselho
será em oferecer apoio logístico somente. Nossos trabalhos não se
tocam, não se cruzam, simplesmente se complementam. Queremos
sim um conselho independente e eticamente crítico, que nos fiscalize
e  aponte  todos  os  erros  que  por  ventura  venhamos  a  cometer.
Queremos  conselheiros  que  representem  os  verdadeiros  anseios
daqueles que os elegeram, a fim de que possamos estar cada vez
mais próximos daquilo que espera a comunidade.

Trataremos  todos  os  conselheiros  com  isonomia,  urbanidade  e
civilidade.

Relação com o Colégio de Dirigentes

Consideramos o COLDIR a grande reunião de trabalho dos gestores
do IFSP. O reitor precisa saber dos problemas administrativos e das
demandas  dos  Campus  e  os  Campus  precisam  saber  da
disponibilidade e limitações da reitoria  para  atendê-las,  bem como
dos problemas enfrentados pela reitoria em sua gestão. E mais, isso
tudo precisa ser discutido e não imposto.

O Coldir  é  lugar  de poder  falar  e  saber  ouvir.  Somos 36 Campus
espalhados pelo  estado em regiões com características próprias e
distintas. O Coldir é de importância fundamental para harmonizar e
otimizar a gestão do IFSP. Isonomia não é dar o mesmo a todos, mas
sim dar na justa e honesta medida aquilo que cada um necessita,



sem privilegiar ou discriminar ninguém. Para ser justo, é necessário
estar bem informado e ser democrático. O Coldir é o lugar onde cada
Campus deve saber o que se passa em todos os outros Campus e na
Reitoria, e vice-versa, para que todos possam de forma transparente,
democrática e justa dividir o “pão do IFSP”. 

Além disto, ninguém é o dono da verdade. Temos a certeza que duas
cabeças  pensam melhor  do  que  uma e  que  37  cabeças  pensam
muito melhor. O Coldir é lugar de se trocar experiências de gestão e
administrativas, de todos aprenderem com todos. O Reitor acerta e
erra, os diretores também. Propomos uma Reitoria que quer ouvir as
experiências da gestão dos Campus e aprender com elas. Seremos
37 experiências de gestão,  muitas vezes com estilos  e  pontos  de
vista distintos, dialogando e aprendendo mutuamente.

É importante também lembrarmos o papel consultivo institucional do
Coldir  e sua interação com o Consup. Entendemos que o Consup
deve  “ouvir”  muito o  Coldir,  mas  a  prerrogativa  de  deliberar  é  do
Consup. É muito importante para o IFSP que se mantenha o correto
equilíbrio entre esses órgãos. O Coldir tem prerrogativa deliberativa
apenas dentro de seu escopo interno. A Reitoria que propomos estará
sempre  atenta  e  zelará  pela  manutenção  desse  equilíbrio
institucional.  Identificada  qualquer  forma  de  distorção  na  relação
Coldir-Consup, explícita ou velada, a Reitoria atuará no sentido de
orientar o retorno ao ponto de equilíbrio.

Por outro lado,  sendo a economicidade um dos princípios nos quais
deve se apoiar a gestão democrática, acreditamos que as reuniões
do Coldir devem mudar de formato. O que se gasta hoje com essas
reuniões poderia ser aplicado em programas de auxílio aos discentes
e servidores, pesquisa e outras áreas mais necessitadas.

Por  fim,  a  Reitoria  que  propomos  entende  que  o  Colégio  de
Dirigentes não pode ser palco para os que querem fazer “carreirismo
na política” utilizando o IFSP, quem se acha ou quer ser “liderança
política” que saiba separar isso do IFSP, o Coldir não é para costura



de alianças politicas e articulação de apoio ligados a interesses que
não o interesse público. 

Relação com Entidades Sindicais

Não  vemos  entidades  sindicais  como  adversários  ou  inimigos.
Buscaremos  aproximação  com elas  para  trabalharmos  juntos  pelo
bem  estar  de  nossos  servidores.  Procuraremos  desenvolver  uma
relação  de  respeito  e  cooperação  mútuos  com  elas.  Vemos  nas
entidades  sindicais  um  papel  fundamental  e  indispensável  para
manter o equilíbrio adequado e justo nas relações de trabalho, o que
deve ser  de interesse de todo gestor  bem intencionado.  Cooperar
com os sindicatos é cooperar com o servidor, entender seus anseios
e ajudar a resolvê-los, o que além de ser o justo e moralmente correto
certamente se reverterá positivamente em seu desempenho e melhor
qualidade do resultado final de seu trabalho. O servidor feliz e que
carrega em si o sentimento de ser tratado com dignidade e justiça é
seguramente um melhor servidor. Um gestor que ajuda a promover
isso é um melhor gestor, um melhor servidor e um melhor cidadão.

Relação com o Ministério  da Educação e o Governo
Federal

O serviço público tem uma hierarquia bem definida, assim como as
atribuições  e  responsabilidades  de  seus  atores.  O  Presidente  da
República é  a  mais  alta  hierarquia  do serviço público  brasileiro,  e
como tal deve ser respeitado. Como cidadãos, todos temos o direito
de  expressar  nossas  convicções  políticas  e  de  lutar
democraticamente  para  que  prevaleçam  na  escolha  de  nossos
representantes. No entanto, devemos saber respeitar quando nossas
escolhas  não  foram  as  vencedoras,  fazendo  oposição  crítica,
respeitosa e colaborativa quando houver coincidência de propostas.
Além disso, devemos saber separar nossas obrigações de servidor



de nossas paixões e/ou compromissos políticos fora da instituição.
Somos  da  opinião  de  que  atual  gestão  do  IFSP não  soube  lidar
adequadamente  com  essas  questões,  com  isso  prejudicando
sensivelmente nossas relações com o Ministério da Educação. Saber
lidar com o contraditório é também saber fazer política, a boa política.
Além  disso,  observamos  que  não  houve  transparência  para  a
comunidade nas relações e tratativas entre Reitoria e MEC, como no
caso da proposta/tentativa de Divisão do IFSP.

Reconstruiremos  essa  relação.  Teremos  longas  conversas  com
representantes do governo, levando o nosso ponto de vista e também
sabendo ouvir, tudo de forma transparente e com total satisfação para
a  nossa  comunidade.  Edificaremos  uma  relação  republicana  e
respeitosa com o Governo Federal, dentro dos princípios da gestão
democrática,  respeitando aquilo  que manda a hierarquia  mas sem
abrir  mão  de  nossa  independência  nos  termos  da  Lei  e  da  Boa
Política.

Aquilo que acontece entre os membros da Reitoria ou o Reitor e os
representantes  do  Governo  Federal  no  que  diz  respeito  à  política
brasileira,  de nossa parte,  assumimos aqui  o compromisso de não
permitir que interfira nas relações de trabalho entre MEC/Governo e
Reitoria. Esperamos que a recíproca seja verdadeira, inclusive no que
diz respeito à nomeação para Reitor do candidato mais votado no
presente pleito, se o mesmo estiver legalmente apto para assumir o
cargo.

Relação com os Campus e seus Diretores

Vemos com muita preocupação aquilo em que pode se transformar as
relações da Reitoria com os Campus e suas gestões em um Instituto
Federal.  Interesses políticos e outros não podem prevalecer sobre o
interesse maior, da comunidade. Relações que  lembram a política da
época  dos  “currais  eleitorais”,  da  dominação,  da  omnipresença
absoluta, do “toma lá, da cá”, da composição política fisiológica, do



caudilhismo, coronelismo e do “cabresto” não podem tomar lugar no
nosso instituto. É inaceitável que haja uma teia de cargos, poder e
interesses  políticos  que  nasce  na  Reitoria,  é  meticulosamente
estruturada e se espalha até os campus, servindo aos propósitos de
um grupo, controlando e manipulando politicamente a comunidade.
Queremos crer que todos os gestores não concordam com isso, mas
podem  ser  reféns  dessa  realidade.  Tampouco  acreditamos  que
agrade à comunidade ser tratada como “gado encurralado”.

Nossa proposta vem também para combater e impedir esse esquema
de  dominação,  para  libertar  o  IFSP do  jugo  dos  caudilhos  e
“Coronéis”. É nosso dever proteger nosso IF.

Não  haverá  ingerência  da  reitoria  sobre  a  gestão  dos  Campus.
Haverá total isonomia no trato com os Diretores e as demandas de
seus Campus.  Estaremos simplesmente atentos ao cumprimento dos
compromissos  assumidos  com  suas  comunidades,  sobretudo  com
respeito  à  democracia.  Estaremos  também  atentos  a  questões
delicadas como  o combate ao assédio moral.

No cargo de Reitor, jamais apoiaremos esse ou aquele candidato a
Diretor ou interferiremos em pleitos, o que consideramos imoral e uso
da  máquina.  Nossa  participação  será  aquilo  que  nos  cabe,
basicamente apoio logístico. Não existirão “candidatos do reitor”.

Campus novos terão seus diretores escolhidos de forma isonômica e
oportunizada a todos das comunidades dos Campus já existentes.

Relação com  Outros  Órgãos,  Comissões  e  demais
Instâncias

Neste caso o trato será com os mesmos princípios daquele para com
o  Consup  e  Coldir,  isonômico  e  estritamente  limitado  pelas
obrigações  e  responsabilidades  da  Reitoria  junto  a  esses  órgãos.
Jamais  haverá  ingerência.  A  Ouvidoria  e  outros  órgãos  serão



totalmente independentes para cumprirem seus papéis democráticos
institucionais. 

Com relação às comissões, da mesma forma entendemos que toda
comissão  deve  ser  autônoma  para  realizar  seus  trabalhos,  sem
intervenção da Reitoria. Hoje vemos com muita tristeza a proximidade
danosa  da  Reitoria  nas  comissões,  sempre  disposta  a  “ajudar”.
Também,  muitas  das  comissões  já  nascem  com  membros  natos
ligados a cargos da gestão, para “acompanhar” os trabalhos dessas
comissões. Hoje é frequente se ver na redação dos documentos que
instauram e definem a membresia das comissões textos como: “…
um membro indicado pela pró-reitoria…”, “um membro indicado pela
direção...”, etc.

Para  igual  tristeza,  é  comum  também  no  ambiente  dos  Campus
alguns  diretores  com  perfil  “político”  distribuírem  carga  horária  a
servidores,  em  especial  professores,  na  forma  de  membresia  em
comissões.  Isto  se  dá principalmente  com professores  novos,  que
ingenuamente são atraídos para o círculo político desses gestores.
Quando recém chegam ao Campus  esses professores são recebidos
por  esses  gestores  “políticos”,  que  lhes  apresenta  um  leque  de
opções para sua carga horária e aí começa um jogo de manipulação
e controle. Essas e outras “moedas de troca” vão acabar em nossa
gestão.

Um Mundo em Rede, Desburocratizado e Integrado

O  Mundo  mudou  sensivelmente  nos  anos  90.  Anteriormente,  a
revolução da Imprensa, seguida pela do Telégrafo, que foi  seguida
pelo  Rádio  e  Telefonia,  e  esta  pela  da  TV  e  Comunicações  via
Satélite, diminuíram as distâncias e transformaram a sociedade para
sempre. No entanto, a revolução dos anos 90, a Internet, mudou o
Mundo de uma forma maior e diferenciada, no sentido de que é capaz
de  conectar  todos  diretamente  a  todos  instantaneamente.
Adicionalmente, ao contrário da TV e Rádio, para os quais existe um



ente  comunicante  e  os  outros  são  expectadores,  a  Internet  é
bidirecional  e  interativa,  além  de  que  incorpora  em  si  todas  as
anteriores.

O conceito de “Rede” mudou a sociedade, as relações de trabalho, a
produção, a vida das pessoas em todos os sentidos.  Vivemos em
uma sociedade global conectada em rede. Somos todos cidadãos do
Mundo, ou melhor, da Rede. Em que pese os efeitos negativos disso,
acreditamos  que  a  balança  joga  para  o  lado  positivo,  e  muito.  O
conceito  de  trabalho  remoto  hoje  é  uma  realidade  mundial,  as
relações  e  a  forma  de  trabalhar  mudaram.  Nas  nações  mais
modernas o trabalhador é cobrado por resultado e não por horários.

No entanto é importante estarmos atentos aos efeitos negativos que
essa  flexibilização  pode  trazer  para  a  sociedade,  como  a
precarização  do  trabalho  tão  evidente  na  chamada  “uberização”.
Entendemos que tecnologia e política devem andar de mãos dadas
para  o  engrandecimento  da  sociedade  humana,  cada  vez  mais
próxima  de  um  ideal  de  perfeição  em  termos  de  bem  estar  e
felicidade comum.

Durante parte da minha carreira trabalhei em um centro de pesquisa
de uma grande empresa multinacional. Ajudei a implantar o sistema
de telefonia celular no Mundo. Trabalhávamos com desenvolvimento
de  software.  Éramos  mais  de  uma  centena  de  engenheiros  e
pesquisadores  espalhados  pelo  planeta  em diferentes  continentes,
todos envolvidos em um gigantesco projeto. Américas, Europa e Ásia,
uma  equipe  trabalhando  harmoniosamente.  Aí  cresci  muito
profissionalmente, pude conhecer o poder de se trabalhar em rede de
forma eficiente e eficaz.

Precisamos modernizar o serviço publico e faremos nossa parte no
IFSP. Se observarmos o mapa estadual do IFSP, vemos claramente
uma estrutura em rede.  No entanto,  a capacidade de se trabalhar
colaborativamente em rede foi pouco explorada ainda em todas as



áreas.  Ensino,  Pesquisa  e  Extensão  podem ser  impulsionados  se
adaptarmos estas vertentes à ideia de uma comunidade em rede.

No  ensino,  pensemos  no  enorme  potencial  para  EaD  ainda  não
explorado.  Também,  pensemos  que  as  universidades  mais
renomadas do Mundo disponibilizam suas aulas em vídeo na Internet.
Quanto à pesquisa,  hoje não se faz pesquisa sem rede,  as redes
potencializaram os grupos de pesquisa e  as interações produtivas
entre pesquisadores. Cientistas do passado trocavam cartas, os de
hoje  trocam  e-mails,  mensagens  de  zap,  fazem  video  chamadas,
“lives”, etc. Grupos de pesquisa espalhados pelo mundo trabalham
colaborativamente via rede. Imaginemos os(as) pesquisadores(as) do
IFSP espalhados(as) pelos Campus. Um(a) sabe que o(a) outro(a)
existe? Um(a) sabe o que o(a)  outro faz? Imagine agora se todos
pudessem se conectar em rede trabalhando colaborativamente,  quão
seus resultados seriam potencializados.  Imaginemos o conceito de
“chapters” e uma rede  de “chapters” no IFSP formando uma grande
rede de pesquisa integrada,  onde poderia  levar  o  nome de nosso
instituto em termos de pesquisa. No que tange à extensão, os ganhos
são  igualmente  contundentes,  em  especial  se  conjugadas  suas
atividades com as de ensino e pesquisa.



Compromissos e Ações Concretas

Escolha  de  Pró-Reitores  e  Cargos  de  Direção  da
Reitoria

Acreditamos que todo servidor tem a contribuir e tem o direito de,
caso deseje,  ser  um Pró-Reitor  do  IFSP ou ocupar  um Cargo  de
Direção na Reitoria. Acreditamos mesmo que existe enorme potencial
de trabalho e contribuição que não é aproveitado neste sentido.

Muitas vezes o servidor se sente inibido ou não empatiza com os
jogos e acordos políticos que costumam ocorrer para esses cargos.
Neste  sentido,  esta  proposta  estabelece  que  ao  ser  empossada
nomeará Pró-Reitores em caráter pró-tempore, que estarão a cargo
de  coordenar  processos  seletivos  para  escolha  isonômica  de  pró-
reitores  definitivos  e  demais  cargos  de  direção  da  Reitoria.
Oportunidade  será  aberta  a  todos  os  servidores.  Serão  definidos
perfis,  critérios  de  pontuação,  bancas  examinadoras,  exatamente
como  em  um  concurso  público.  Temos  certeza  que  isto  está  de
acordo com o justo e com o princípio da gestão democrática.

Observamos  que,  obviamente,  os  escolhidos  devem  firmar
compromisso  com  a  presente  proposta  de  gestão,  pois  esta
representa a escolha do IFSP para os próximos 4 anos.

Além disso,  as seguintes particularidades deverão ser  obedecidas:
Pelo menos duas pró-reitorias para mulheres e pelo menos duas pró-
reitorias para homens. Se o número de homens pró-reitores superar o
número de mulheres, a chefia de gabinete irá para uma mulher,  e
vice-versa.

Adicionalmente,  as  seguintes  particularidades  deverão  ser
obedecidas também: Pelo menos duas pró-reitorias para segmento
docente  e  pelo  menos  duas  pró-reitorias  o  segmento  técnico
administrativo.  Se  o  número  de  docentes  pró-reitores  superar  o



número de técnicos, a chefia de gabinete irá para um técnico, e vice-
versa.

Critérios  similares  aos  dois  parágrafos  anteriores  serão  utilizados
para os demais cargos de direção.

Candidatos  deverão  submeter  propostas  de  trabalho  e  poderão
candidatar-se a vários cargos, obviamente podendo assumir somente
um  deles  caso  sejam  os  melhores  colocados  nos  respectivos
processos seletivos.

Incentivaremos os Campus a adotarem a mesma política. 

Processo Transparente, Democrático e Participativo de
Expansão e/ou Divisão do IFSP

Há tempos fazemos publicamente questionamentos sobre como é o
processo  de  Expansão  do  IFSP,  como são  escolhidas  as  cidades
onde  serão  instalados  os   Campus,  quais  critérios  e  quais  os
envolvidos nas decisões. Nunca obtivemos resposta, não sabemos.
Só sabemos que não sabemos. Não há transparência a respeito do
papel  da  SETEC/MEC,  da  Reitoria  e  de  políticos  locais.
Estranhamente, isso não passa pelo Conselho Superior. Entendemos
que  uma  modificação  estrutural  desta  monta  deva  passar  pelo
Consup, órgão deliberativo máximo da instituição.

No  que  diz  respeito  à  Divisão  do  IFSP,  também  nunca  houve
transparência. Tratativas entre IFSP e MEC sempre foram revestidas
de versões e não houve participação da comunidade.

Nossa proposta de gestão levará o processo de Expansão/Divisão do
IFSP para a comunidade, com o poder deliberativo democrático do
voto. Quando da abertura de um novo Campus, serão apresentados à
comunidade  as  opções  e  será  feita  consulta  eletrônica.  O  novo
Campus irá para onde a Comunidade decidir. De forma igualmente



democrática  o  novo  Campus  será  povoado,  via  edital  de  seleção,
inclusive para direção pró-tempore.

Da mesma maneira, entendemos que o IFSP deve dizer como quer
se  dividir.  A  divisão  do  IFSP,  se  ocorrer,  deverá  ser  deliberada
mediante apreciação e escolha de propostas em audiências públicas,
democraticamente  pela  comunidade.  Lutaremos para  garantir  esse
compromisso junto a instâncias superiores.

Orçamento Transparente, Democrático e Participativo

Você sabe como é distribuído o dinheiro do IFSP? Seria hoje feito em
tratativas a portas fechadas entre Reitor  e Diretores? Há isonomia
para todos os Campus? Você pode opinar a respeito do orçamento?

Em  nossa  gestão  o  orçamento  será  transparente.  Você,
democraticamente participará do processo de distribuição de recursos
aos  Campus  e  Reitoria.  O  papel  do  gestor  entendemos  não  ser
concentrar o orçamento em decisões unilaterais, mas sim organizar a
comunidade para que coletivamente esta construa esse orçamento
segundo o princípio constitucional da Gestão Democrática.

A Escola de Administração Pública (EAP) do IFSP

Promoveremos estudos e daremos início à criação da EAP-IFSP, um
projeto institucional intercampus, diretamente ligado à Reitoria. 

Temos um enorme conhecimento em gestão e administração pública,
tanto  em  nosso  corpo  técnico  administrativo  quanto  em  nossos
docentes  espalhados  pelo  estado.  Necessitamos  estruturar  esse
potencial  e  replicá-lo  a  fim  de  suprir  nossas  necessidades  de
treinamento  e  capacitação,  bem  como  de  formação  de  nossos
quadros.  Nós  iremos  formar  os  futuros  gestores  do  IFSP  com
excelência.  Além  disso,  esperamos  que  em  médio  prazo  nos



transformemos em referência nesta área, ao lado de escolas como a
ENAP e a FGV.

Adicionalmente,  nossa  proposta  contempla  oferecer  cursos  para  a
comunidade,  sejam  de  extensão,  nível  médio  e  superior,  pós-
graduação Lato Sensu e Stricto Sensu. 

A Escola de Administração Pública do IFSP além de proporcionar aos
nossos  técnicos  administrativos  a  possibilidade  de  exercerem  a
docência,  possibilitará  que  nossos  docentes  especialistas
desenvolvam atividades de pesquisa em nível de excelência na área.

Vale ressaltar que a EAP-IFSP será democrática, isto é, seus cursos
serão fortemente focados na formação democrática e cidadã ligada a
gestão e administração pública.

Buscaremos também estabelecer cooperação com escolas referência
no Mundo, como a Harvard Kennedy School, a Sciences Po Paris e a
London  School  of  Economics  and  Political  Science  (London
University). Estudaremos a possibilidade de prover auxílio a membros
do  corpo  docente  da  EAP-IFSP  para  complementação  de  suas
formações acadêmicas junto a essas escolas ou outros de mesmo
nível, visando a excelência de nossa proposta.

Comissão Permanente de Prevenção ao Assédio Moral
e ao Bullying (CPPAMB)

Esta comissão será composta no mínimo por psicólogos e assistentes
sociais.  Terá  acesso  direto  ao  gabinete,  sua  assessoria  jurídica  e
também à procuradoria jurídica através do gabinete.

Servidores poderão procurá-la em compromisso ético de sigilo  por
parte  da  comissão,  para  situações  nas  quais  não  se  sintam
confortáveis ou não tenham confiança em tratar em seus Campus.



Prioritariamente, a comissão terá como papel dar apoio e orientação
no sentido de assegurar a manutenção da saúde do servidor. Além
disso,  dará  início  as  tratativas  para  reunir  as  partes  e  equacionar
harmoniosamente o retorno do servidor ao seu ambiente de trabalho
de forma salutar. Caso seja necessário, poderá também dar auxílio ao
servidor  no  sentido  de  orientá-lo  juridicamente  com  relação  às
providências  que  pode  tomar  para  sua  própria  proteção  e
restabelecimento de suas condições normais de trabalho.

Por  outro  lado,  esta  comissão  terá  uma  missão
formativa/educacional, preventiva. Estará a cargo de articular políticas
de prevenção ao assédio moral junto às pró-reitorias, que visem a
conscientização  da  comunidade  para  minimizar  este  importante  e
grave desvio de conduta no serviço público. Em conexão com a PRE,
esta  comissão  realizará  atividades  semelhantes  voltadas  ao  corpo
discente.

Articularemos junto ao sindicato a possibilidade do mesmo aceitar ter
um membro nesta comissão.

Comissão Permanente para o Bem estar e Saúde do
Servidor (CPBESS)

Nos dias atuais, o servidor está sujeito a inúmeras doenças ligadas
ao  trabalho.  Uma  delas  está  diretamente  relacionada  ao  stress
emocional  e  outras  condições  do  ambiente  laboral,  a  depressão.
Trata-se  de  uma  perspectiva  de  pandemia  global,  com  projeções
assustadoras  para  as  próximas  décadas.  Além  deste  exemplo,
poderíamos fornecer inúmeros outros, com prejuízos para a saúde
física e mental do servidor. Esta comissão estará a cargo de estudar
e  propor  políticas  ligadas  à  minimização  desses  males,  além  de
oferecer  amparo  direto  ao  servidor.  Vale  observar  que  trabalhará
articulada com a CPPAMB.



Setor Médico ou de Enfermagem nos Campus

Sabemos que é difícil  e devemos ser sinceros com relação a isso.
Mas faremos estudos e esforços  para  viabilização deste setor  em
Campus a partir de um dado número de servidores/discentes.

Cursos InterCampus

Você é professor de Educação Física? Acha interessante a ideia de
que seu Campus pudesse oferecer um curso de graduação ou pós na
sua  área  de  formação?  Difícil,  não?  Afinal  não  há  professores
suficientes para isso em um Campus. O mesmo vale para diversas
outras áreas, como sociologia, história, filosofia, línguas, etc.

Promoveremos a viabilização de Cursos InterCampus,  segundo os
quais  um  corpo  docente  formado  por  professores  de  diversos
Campus poderá se reunir e propor um PPC de um novo curso, com
aulas  presencias  e/ou  remotas.  A PRE  articularia  um  acordo  de
cooperação  entre  os  Campus  envolvidos   e  caso  o  PPC  fosse
aprovado pelas instâncias competentes, o curso seria implementado.
Os  Campus  e  a  Reitoria  ofereceriam  as  facilidades  para
deslocamento dos docentes e outras.

Trabalho Remoto

É uma realidade e tendência hoje. Vivemos em um Mundo conectado
em  Rede,  o  que  facilita  o  trabalho  remoto.  A questão  é:  O  que
interessa para a administração? Cumprimento de horários rígidos e
presenciais pelo servidor? Ou sua produtividade e o resultado de seu
trabalho? Qual destas duas alternativas oferece para a sociedade o
maior  retorno  dado  o  investimento  feito  pelo  contribuinte  pagando
seus impostos?



Quando vemos empresas privadas aderindo em ritmo galopante ao
trabalho remoto, é fácil imaginar que não o fazem simplesmente em
benefício  do  trabalhador,  fazem  porque  minimiza  seus  custos  em
mantê-lo dentro da empresa. Para uma empresa bem administrada, é
fácil saber minuciosamente quanto “custa” manter dentro dela cada
funcionário e quanto custa manter ele trabalhando em casa.

No caso do serviço público além de economias em água, luz etc,
ainda temos que auxílios como transporte poderiam ser minimizados.
Isto está de acordo com o princípio da economicidade.

A presente  proposta  entende  que  somente  quando  sua  presença
física é fundamental para o exercício de suas obrigações o servidor
deve estar no Campus. Entende também que o estudo e definição de
quais são esses momentos deve ser primeiramente feito de forma
democrática dentro do setor,  para cada servidor,  num trabalho em
equipe coordenado pelo chefe do setor, que levará em consideração
a articulação das atribuições de cada um para que não haja prejuízo
ao interesse público nem falta de isonomia entre todos os envolvidos.
Também,  legislação  reguladora  institucional  definida
democraticamente e aprovada nas instâncias competentes deve ser
observada.

Há  também  situações  específicas  e  de  caráter  humano,  que  não
prejudicam o interesse público se flexibilizadas, pelo contrário,  vão
em favor dele. Podemos citar, por exemplo, o caso de uma servidora
que já cumpriu sua licença maternidade, mas que a logística de sua
vida particular ainda dificulta sua presença no Campus. Por que não
conceder-lhe  mais  um tempo  em  casa  trabalhando  remotamente?
Entendemos  que  tratar  bem  e  humanamente  o  servidor,  além  de
cumprir  nosso  papel  de  cidadão  de  bem  em  uma  sociedade
democrática,   trará  retorno  para  o  órgão  na  forma  de  um melhor
desemprenho deste servidor.

Outras situações exemplo poderiam ser a de servidores que precisam
oferecer  acompanhamento  especial  a  familiares  idosos  ou  em



condições  especiais  e  também  a  de  servidores  aprimorando  sua
formação acadêmica. Resumindo, nesses casos, entre o afastamento
e o presencial,  o trabalho remoto pode exercer papel intermediário
importantíssimo  tanto  para  o  bem  estar  do  servidor  quanto  da
instituição.

Programa “Campus Amigo” de Incentivo e Acolhimento
a Servidores Estudantes

Alguns Campus do IFSP estão localizados em cidades onde também
há a presença de grandes escolas, referências no ensino no Estado.
Outros Campus não tem a mesma felicidade. No caso destes últimos,
servidores realizando cursos técnicos, de graduação ou pós, tem que
se deslocar por grandes distâncias até outra cidade todos os dias e
voltar para trabalhar, ou mesmo em alguns dias da semana, para que
possam  concluir  sua  formação.  Isto  pode  levar  até  ao  abandono
desses cursos.

O IFSP quer servidores cada vez  mais capacitados. O ideal é que o
servidor seja contemplado pelo afastamento, que esperamos ampliar,
para  concluir  seus  estudos.  Mas,  caso  não  seja  contemplado  ou
avalie  que  ainda  não  é  o  momento  de  solicitá-lo,  o  Programa
“Campus  Amigo”  entra  para  ajudar  o  servidor.  Este  programa  irá
articular o cumprimento de todo ou parte do exercício do servidor em
outro  Campus,  o  mais  próximo  possível  de  sua  escola,  enquanto
durar  sua  formação,  para  que  possa  concluí-la  a  contento.  É
importante  observar  que  não  se  trata  de  remoção,  é  por  período
temporário  pré-determinado e o servidor  continuará lotado em seu
campus de origem.

Serviço Unificado de Estágio e Colocação no Mercado
de Trabalho



Este serviço integrará os setores de estágio de todos os Campus,
oferecendo ao aluno do IFSP um espectro de oportunidades muito
maior. Além de estágios concentrará base de dados de oportunidade
de  emprego.  Também  poderá  promover  treinamento  para  os
discentes relacionados ao mercado e à vida laboral.

Reorganização dos Trabalhos do Conselho Superior

Transparência nas pautas, que serão construídas em conjunto com
os conselheiros. Transparência e isonomia na atribuição de relatorias
também. Enquanto fui  conselheiro,  observei  um desequilíbrio,  uma
maior atribuição de relatorias a conselheiros vindos do Coldir.

Lutaremos também para conseguir suporte financeiro às atividades
dos conselheiros. As reuniões do conselho superior serão remotas,
mescladas com presenciais somente quando se fizerem necessárias.

Reorganização dos Trabalhos do Colégio de Dirigentes

Transparência  nas  pautas  e  demais  atribuições,  que  serão
construídas em conjunto com os diretores. Não haverá mais reunião
do Coldir em hotéis, em obediência ao princípio da economicidade.
As reuniões serão remotas, mescladas com presenciais na Reitoria
quando raramente se fizerem necessárias.

Criação de Informativo à comunidade sobre o Conselho
Superior

Hoje não temos um sistema de divulgação e informação eficiente dos
trabalhos  do  Conselho  Superior.  Um link  no  site  do  IFSP para  a
página  do  conselho  não  é  eficiente  nem  eficaz  para  informar  a



comunidade, mas somente para aqueles que buscam informação. É
preciso  mais  que  isso,  é  preciso  que  a  comunidade  receba  as
informações e não que vá atrás delas.

Muito do que sabemos hoje sobre o que se passa no conselho é
trazido  para  as  redes  sociais  na  Internet  por  aqueles  que  se
interessam em acompanhar os trabalhos do CONSUP.

Proponho a criação de um periódico informativo na forma de lista de
distribuição  de  e-mails,  o  “Informativo  CONSUP”.  Nesse  periódico
estariam  todas  as  informações  a  respeito  do  andamento  dos
trabalhos, como pauta de reuniões, links para material disponibilizado
e para os vídeos das reuniões. Esse é um trabalho de comunicação
social  muito  importante  para  a  integração  entre  CONSUP  e
comunidade. Assim que ficasse concluída a pauta da próxima reunião
e logo após ela sairiam informativos obrigatórios. Facultativamente,
haveria  outros  dependendo  da  necessidade  de  informar  a
comunidade.  O  servidor  receberia  assim  tudo  sobre  o  Conselho
Superior em sua caixa postal.

Melhoria das Condições de Trabalho dos Professores

Os professores devem ser ouvidos e as necessidades com respeito
às suas condições de trabalho devem ser atendidas. A logística de
apoio às aulas, as instalações adequadas da salas de aula, a sala
dos  professores,  um  espaço  físico  próprio  com  armário,  mesa  e
cadeira  para  o  docente  trabalhar,  um  local  adequado  para  se
alimentar,  horários  que não comprometam a qualidade de vida do
professor, tudo isso é fundamental para que o docente exerça sua
atividade com dignidade e o nível de qualidade esperado.

Propomos a criação de uma comissão que vá até os campi e escute
os docentes, acolha suas necessidades e defina em conjunto com
eles os requisitos e condições necessárias para garantir um trabalho
de qualidade e o bem estar dos professores.



Congresso Político-Pedagógico do IFSP

Como já dissemos, acreditamos no ser social e político, acreditamos
na  formação  cidadã  associada  à  capacitação  técnica.  Contudo,  a
formação  político-social  do  aluno  deve  ser  revestida  de  princípios
éticos  e  morais,  objetivando  o  engrandecimento  e  a  libertação  de
suas mentes para todo o conteúdo filosófico humano acumulado pela
sociedade.  Jamais o estudante deve ser conduzido ou seduzido a
aderir a uma dada corrente de pensamento político. Consideramos tal
conduta uma violência, valendo-se da ingenuidade de quem oferece
confiança e admiração a seu educador, que lhe retribui com intenções
escusas de manipulação e cooptação. Pelo contrário, tudo deve estar
disponível ao aluno, mediado pelo professor de uma forma analítico
crítica.

Infelizmente,  vivemos  tempos  difíceis  e  com  uma  boa  dose  de
radicalismo na política de nosso país por parte de todos os campos
ideológicos.  Tempos  de  intolerância,  ódio  mesmo.  Além  disso  a
disputa  político-partidária  avança  sobre  a  juventude  nas  escolas,
futuros eleitores ou quadros de partidos a serem conquistados.

Precisamos,  pois,  equacionar  uma  maneira  de  oferecer  ao  aluno
acesso  a  todas  as  vertentes  do  pensamento  político  para  o
engrandecimento  de  sua  formação  cidadã,  protegendo-o  como
educadores.

Com esta intenção,  agregando-se a uma conduta ética de nossos
educadores,  propomos  o  Congresso  Político  Pedagógico  do  IFSP.
Um  evento  institucional  anual  (ou  bi-anual),  uma  grande  “praça”
política e pedagógica, que contará com a participação da comunidade
de todos os Campus. Todo o IFSP discutindo política e educação em
uma  semana  (ou  15  dias).  Professores/pesquisadores  poderão
submeter trabalhos, palestrantes serão convidados, ONGs, todos os



partidos políticos poderão enviar representantes, rodas de discussão,
eventos culturais, e outras atividades.

Espaço Físico para o Sindicato

Em parceria com o sindicato, lutar para cessão pelos Campus de um
espaço físico para abrigar as Coordenadorias de Base do Sindicato.
Uma ideia que propomos seria um acordo no qual o Campus entraria
com o terreno, o sindicato edificaria uma construção pré fabricada de
baixo custo que abrigaria um pequeno espaço de convivência para os
servidores, um escritório para o sindicato e um cômodo que pudesse
receber  servidores  sindicalizados ou não para  pernoite.  Esta  ideia
ainda necessita,  obviamente,  ser mais discutida e trabalhada, mas
acreditamos que é interessante para ambas as partes. Para a gestão,
o fato deste espaço poder receber servidores em transito atenderia o
princípio da economicidade, uma vez que não se utilizaria de hotéis.

Presença do Sindicato nas Decisões

Os  servidores  precisam  ser  ouvidos  diretamente,  mas  também
precisam ser ouvidos através do sindicato, que detém o arcabouço
histórico das lutas dos servidores e detém a autoridade para negociar
em nome deles e a representatividade legal para isso. Garantiremos
presença ao sindicato nas decisões que envolvam os servidores.

Processo  Seletivo  mais  Humano  e  Inclusivo  para
Discentes

A maioria de nossos processos seletivos são baseados em provas de
conteúdo geral e específico que preparamos ou em exames nacionais
de avaliação conduzidos  pelo  governo.  Entendemos que deve ser
assim, mas não todos.



Existem abismos sociais ainda não vencidos. A sociedade brasileira
ainda não é totalmente justa. Por este motivo, com muito cuidado e
dentro da ética e da legalidade, faremos estudos para cada vez mais
proporcionarmos possibilidades alternativas de ingresso no IFSP para
aqueles  para  os  quais  se  não  estendermos  a  mão  não  nos
alcançarão jamais  devido  às barreiras  que sua condição histórico-
social lhes impõe.

Para  esses,  pretendemos  uma  forma  diferenciada  de  ingresso  no
IFSP, que leve em conta sua condição e a justiça social em débito
para  com  eles.  Evidentemente,  tal  projeto  será  uma  construção
coletiva  com  comunidade  IFSPiana  e  suas  diversas  instâncias
deliberativas.

Compromisso  Irrevogável  com  as  30  horas  e  o
Afastamento dos Técnicos Administrativos

Acreditamos  que  o  pouco  que  o  segmento  técnico  administrativo
conseguiu conquistar hoje se encontra ameaçado. Em que pese os
esforços que o sindicato tem feito, fatores alheios à esfera IFSPiana
associados a outros que podemos atribuir à gestão do instituto, tem
ameaçado tais conquistas.

Será nossa prioridade estar  ao lado de nossos servidores  e  suas
demandas. Não pouparemos esforços para que não demos um passo
atrás e demos vários passos à frente. Estaremos sempre abertos e
receptivos às demandas desses servidores e não somente para eles,
mas junto com ele e para eles, definiremos as políticas relacionadas a
essas demandas.

Especificamente,  vemos hoje  três  pontos  principais,  com os  quais
assumimos  compromisso  irrevogável:  30  horas,  afastamento  e
trabalho remoto, este último já tratado anteriormente.



Incentivar a Publicação e Participação em Eventos

Muitos docentes contribuem para enaltecer o nome do IFSP levando-
o aos mais renomados espaços de P&D. Muitas vezes, no entanto,
sequer recebem apoio para o pagamento de uma taxa de publicação
de seus artigos.  Não há uma política  bem definida de incentivo à
pesquisa de um modo geral, muito menos à publicação e participação
em eventos.  Se  faz  necessária  a  definição  dessa  política  o  mais
rápido possível. Creio que, pelo menos, qualquer publicação que leve
o nome do IFSP deveria ter sua publicação custeada pelo instituto.
Tentaremos implementar isso e muito mais em termos de incentivo
aos nossos pesquisadores.

Acordos de Cooperação

Estabeleceremos  convênios  de  cooperação  com  universidades  e
outros centros de educação e pesquisa no Brasil e no exterior, a fim
de  promover  o  intercâmbio  e  aperfeiçoamento  de  nosso  corpo
docente, técnico e discente.

Estabeleceremos  também  cooperação  com  entidades  ligadas  ao
setor produtivo, industrial e ao terceiro setor.

Eventos Tecnológicos e Científicos

Peço a você que imagine o mapa do IFSP (mapa catapora). Peço a
você que agora  pergunta  a  si  mesmo quantos  eventos  o  IFSP já
sediou ligados a ciência e tecnologia. Você, em sua área de atuação
sabe quais são os principais eventos dela, os medianos e os menos
importantes,  não?  Algum deles  já  foi  sediado  no  IFSP? Por  que?
Bem, isto se dá porque a pesquisa no IFSP está entregue à própria
sorte. É surpreendente, não, uma estrutura gigantesca de 36 Campus



com  enorme  potencial  para  pesquisa  científica  estar  adormecida
assim.  Promoveremos  e  abrigaremos  eventos  tecnológicos  e
científicos de ponta, ao menos um em cada semestre do ano. Não
raro,  professores  do  IFSP  serão  organizadores  de  eventos
importantes em suas áreas.

Laboratórios

Construir  laboratórios  de  pesquisa  nos  campus  e  laboratórios
temáticos estratégicos.

Periódicos

Ampliar a edição de periódicos ligados à pesquisa científica hoje no
IFSP,  dando  oportunidade  a  nossos  pesquisadores  de  terem
publicações especializadas.

Alavancar a Editora do IFSP

Precisamos de apostilas e livros didáticos prioritariamente, coleções
para o ensino médio e nossa própria bibliografia para o ensino técnico
e superior, oferecendo opções de menor custo para os discentes e
também para nossas bibliotecas. 

Incentivo Financeiro para Formação e Pesquisa

Ampliar a oferta de bolsas para discentes e outros incentivos para
docentes e técnicos.

Escritório de Patentes 



Estruturar o Escritório de Patentes do IFSP, para dar apoio a nossos
pesquisadores na obtenção de registro de patentes do resultado de
suas pesquisas, bem como para o IFSP.

A Plataforma IF 

Semelhante à Plataforma Lattes, mas com maior poder de busca e de
armazenar  informação,  a  Plataforma  IF  possibilitará  qualquer  um
pesquisador encontrar qualquer outro e acessar todos os detalhes de
suas atividades dentro e fora do IFSP.

No entanto não se trata somente de informação sobre pesquisadores.
Qualquer servidor poderá ser encontrado nesta plataforma, qualquer
recurso humano que se necessite. A plataforma utilizará recursos de
Inteligência Artificial associado a tecnologias de Banco de Dados e
Internet.

Rede de Pesquisa do Instituto Federal  de São Paulo
(REPIF)

Será  um  mundo  em  seu  computador,  todos  os  recursos  para
pesquisa  integrados  em  uma  mesma  rede.  Todos  os  Campus
conectados, encontre facilmente colegas com um perfil  semelhante
ao  seu,  forme  grupos  de  pesquisa,  trabalhe  colaborativamente,
acesse  bancos  de  teses,  tccs  e  outras  publicações,  bibliotecas
interligadas,  obtenha  software  gratuitamente,  submeta  projetos  e
acompanhe o andamento. Esta é a principal proposta para incentivar
e alavancar a pesquisa científica e tecnológica no IFSP, para todo o
instituto trabalhar colaborativamente em pesquisa. Estará integrada à
Plataforma  IF  e  também  pretendemos  conexão  com  outras
plataformas  como  SUAP  e  outras  redes.  Vamos  definir  construir
juntos a REPIF.



Fundo de  Amparo à Pesquisa do Instituto Federal de
São Paulo  (FAPIF)

Sabemos  que  é  difícil  e  envolve  questões  legais  delicadas,  mas
daremos início a estudos de viabilidade dessa proposta.

Centro Integrado de Apoio Psicológico e Vocacional

Dará apoio psicológico-vocacional a nossos estudantes.

Aposentados

Através da PRX integrar aposentados ao IFSP, promovendo eventos
e oportunidades de retorno em sua nova condição ao IFSP. 

Iniciar  estudos  para  viabilizar  a  figura  do  “professor/pesquisador”
colaborador voluntario no IFSP.

A Federação de Grêmios Estudantis do IFSP

Consolidar  os  grêmios,  organizações  estudantis  no  IFSP.  A partir
deles auxiliar seus membros a criar democraticamente a Federação
de Grêmios Estudantis do IFSP (FGE-IFSP) representação que terá
assento nas principais discussões da Reitoria e se soma à outras,
como o Consup,  sendo mais um espaço de participação e gestão
democrática.

Jogos do IFSP

Esporte  é  saúde,  esporte  é  uma  janela  para  a  vida  e  para  a
cidadania. Impulsionaremos os jogos e outras competições discentes
do IFSP.



Mas, servidores também necessitam de atividades esportivas e lazer.
Haverá os Jogos dos Servidores do IFSP. As quadas/ginásios nos
Campus não podem deixar de ser aproveitados para integração da
comunidade.  Somos  36  Campus,  um  grande  potencial  para
competições, integração e lazer.

Bandejões e Quadras

Conclusão de todos os bandejões e quadras.

Outras Ações Ligadas a Cultura e Integração

Eventos ligados a artes em geral. Concursos de fotografia e literatura.
Teatro, competições, etc. 

Política de Cargos no IFSP

Dar  início  aos  estudos  e  estabelecer  uma  política  detalhada  de
cargos no IFSP.

EAD

A EAD  nunca  “vingou”  de  fato  no  IFSP.  Falta  de  planejamento?
Pessoal? Treinamento? Faremos uma renovação da EAD no IFSP. A
EAD será uma realidade.

Valorização  das  Licenciaturas  e  Fórum  Permanente
para Discussão das Licenciaturas



De acordo com a legislação vigente, 20% das vagas ocupadas deve
ser  de  cursos  de  Licenciatura.  Paralelamente  a  isso,  existe  alta
demanda por professores na rede pública. Sendo assim, entendemos
que  seja  papel  do  IFSP  promover  a  inserção  de  licenciados  na
sociedade.

Valorizaremos  os  cursos  de  licenciatura  no  IFSP,  bem  como  seu
corpo  docente.  Estaremos  atentos  às  suas  demandas  e
necessidades.

Propomos  e  apoiamos  criação  de  um  Fórum  Permanente  para
Discussão das Licenciaturas.

RSC para Técnicos Administrativos

Assim como docentes, os servidores técnico-administrativos também
tem o direito de terem seus saberes e competências reconhecidos.
Há que se estudar as bases legais, consultar a comunidade e definir
os  critérios  para  obtenção  do  reconhecimento  e  os  níveis  de
promoção a serem alcançados.

Propomos a criação de um grupo de estudos imediatamente, ligado
ao CONSUP, que resgatará a discussão do RSC para os técnicos
administrativos  em  conjunto  com  a  comunidade.  Nos
comprometemos  a  atuar  junto  a  instâncias  legislativas  e  sindicais
para concretizar esse sonho. 

A TV IFSP

As  grandes  Universidades,  como  USP,  Unicamp,  Unesp,  etc,
possuem suas TVs. São estruturas importantíssimas para integração
de suas comunidades, proporcionando informação uniformizada ágil,
divulgação  de  eventos  e  cultural,  cursos,  programas  temáticos  e



muito mais. Nossa rede de campus distribuída precisa muito mais de
uma TV do que essas Universidades. Precisamos nos integrar.

Atualmente  não  temos  recursos  para  uma  TV  nos  moldes
convencionais, mas vejamos que está explodindo no mundo o uso da
ferramenta YouTube para o mesmo propósito. Temos condições de
criar  uma  infraestrutura  de  TV  sobre  essa  plataforma,  que
futuramente poderá também migrar  para um canal  TV nos moldes
convencionais. O importante é a programação, diversificada e rica em
conteúdo.

Estatuinte

A Estatuinte é um movimento de revisão e complementação de toda a
legislação  maior  do  IFSP,  desde  o  Estatuto  até  a  Organização
Didática. A Estatuinte retornará de imediato, mais forte e amplificada.

Propomos uma estatuinte plena, na qual todos os documentos que
regram  a  vida  do  servidor  sejam  definidos  diretamente  pela
comunidade. Aos 4 documentos já definidos para serem examinados
pela estatuinte, propomos o acréscimo dos seguintes: Resolução de
Atividades Docentes,  Resolução para Remoções e Redistribuições,
Resolução  para  Concursos  Públicos,  Resolução  para  Projeto  e
Aprovação  de  Cursos,  Resolução  para  Processo  Eleitorais,
Afastamento, e outras.


