MICHELLI
DAROS

CANDIDATA AO CONSUPIFSP- SEGMENTO DE TAES
Assistente Social lotada na Pró-Reitoria de
Ensino (PRE);
Doutora em Serviço Social pela PUC- SP;
Membra do Núcleo de Estudos Afrobrasileiros e Indígenas (NEABI) desde 2015,
coordenando em 2020, o grupo de trabalho
sobre Ações Afirmativas no IFSP;
Participa do Coletivo IFSP Democrático;
Compõe o Coletivo de Assistentes Sociais do
IFSP.
Email para contato: michellidaros@ifsp.edu.br

Histórico no IFSP
Ingressou em 2011, como assistente social no
Câmpus São Paulo;
Atuou no Câmpus São Paulo como Coordenadora de
Apoio ao Estudante (2011-2012), implantando as
primeiras ações do Programa Nacional de
Assistência Estudantil (PNAES) no câmpus;
Foi Coordenadora de Assistência Estudantil na PróReitoria de Ensino (PRE) entre 2013 a 2016, durante
esse período participou ativamente dos processos:
- Criação da Política de Assistência Estudantil (PAE),
com a reformulação das resoluções que balizam as
ações do PNAES no IFSP;
- Criação da Comissão Central Permanente de
Assistência Estudantil (COPAE);
- Criação e coordenação da Comissão de
Sistematização da Assistência Estudantil (COSAE),
que no trabalho coletivo com os câmpus, criou
diretrizes para o cálculo do Índice de Vulnerabilidade
Social no IFSP e realizou a primeira proposta de
informatização das ações de Assistência Estudantil,
que posteriormente, foram migradas ao SUAP.

CONTATO:
MICHELLIDAROS@IFSP.EDU.BR

COMPROMISSOS

Defesa da isonomia institucional entre TAES e
docentes;
Apoio aos interesses dos TAES , especialmente
em relação às políticas de capacitação no IFSP
e desenvolvimento na carreira;
Luta pela construção de uma Política de
Permanência Estudantil que articule ações
entre pesquisa, ensino e extensão e que seja
sensível às necessidades estudantis;
Defesa dos princípios democráticos na
condução das construções de documentos,
políticas ou mesmo debates institucionais.

IFSP E PESQUISA

Coorganizadora e coautora do livro
Serviço Social e Educação Profissional e
Tecnológica, Editora Cortez (2019);
No mestrado (2014), estudou a atuação
do Serviço Social na redução da evasão
escolar no IFSP;
Autora da tese de doutorado
#falaestudante! Um estudo sobre o
legado da expansão dos Institutos
Federais aos seus estudantes, que
recebeu a menção honrosa do Prêmio
Capes de Tese - 2020.

