
DOCENTE | CÂMPUS SÃO PAULO

MÁRCIO ALVES DE OLIVEIRA

Técnico em Processamento de Dados (Escola Técnica Federal de São Paulo), Graduado em Ciências Sociais 
(USP), Mestre (USP) e Doutor em Filosofia (USP). 
 
Tenho mais de 20 anos de experiência na área educacional. No campus São Paulo sou coordenador da 
Especialização lato-sensu em Educação modalidade EJA-PROEJA, fui relator da última comissão de reforma do 
ensino médio e sou coordenador de base eleito do SINASEFE-SP.
 
PROPOSTAS:
 
- LUTAR pela manutenção da atual carga horária de trabalho docente, mantendo e melhorando sua qualidade 
(Defesa da Resolução 109/2015 - Regulamento das Atribuições das Atividades Docentes);
- LEVAR AO CONSUP discussão sobre a divisão do Instituto proposta pelo governo, lutando por uma discussão 
pública e transparente com a comunidade interna ouvida, esclarecida e mobilizada contra efeitos perversos aos 
servidores e à instituição;
- FORTALECER ensino médio integrado nos campus conforme projeto original do Instituto, reforçando o 
equilíbrio pedagógico entre disciplinas técnicas e de formação geral para se cumprir o duplo viés de qualidade 
exigido numa formação humana integral;
- LUTAR para que a diminuição atual de verbas não se traduza no desmonte do Projeto Político Institucional que 
nos orienta, e no desmonte dos direitos que conquistamos nos últimos anos; 
- LUTAR para o fortalecimento dos cursos de formação de professores (como manutenção dos 20% para 
licenciaturas), como parte fundamental do projeto original dos institutos;  
- LEVAR AO CONSUP a discussão sobre a relação entre cursos presenciais e EAD para que este seja pensado 
na sua especificidade formativa e não como um substituto que desmontando uma parte daqueles comprometa a 
excelência perseguida pelo projeto original dos Institutos;
- LUTAR por maior transparência e equidade nas relações entre CONSUP, Reitoria e Campus;
- LUTAR contra preconceitos e assédios na instituição;
- FORTALECER  autonomia docente, inclusive liberdade de cátedra, e ações afirmativas.

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)
10 DE ABRIL | TODOS OS CÂMPUS


