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Formação técnica em Administração; graduada em Licenciatura 

Plena em Matemática, em Tecnologia em Gestão da Produção 

Industrial e Tecnologia em Gestão Ambiental; mestre em Ciências da 

Computação e Matemática Computacional pela Universidade de São 

Paulo e doutora em Engenharia Mecânica pela Universidade de São 

Paulo. Sou docente no IFSP, desde 2012, lotada no Campus de 

Catanduva, Agente de Inovação e Avaliadora de Cursos Superiores 

de Graduação (INEP). 

O que motiva a minha candidatura é a grandeza profissional e pessoal do nosso quadro de servidores, 

que lutam incansavelmente na defesa e para o desenvolvimento da nossa instituição. 

PRINCIPAIS COMPROMISSOS DA MINHA CANDIDATURA: 

➢ Representar os docentes com ética e transparência, defendendo a categoria na construção de 

um IFSP democrático, com gestão participativa e que cumpra os seus objetivos legais de forma 

inclusiva, com qualidade e respeito a todos os seus servidores. 

➢ Ser o porta voz das demandas docentes, defendendo sempre sua autonomia. 

➢ Trabalhar para ser um membro ativo e representante da comunidade IFSP e não apenas um 

membro reprodutor de diretrizes institucionais. 

➢ Defender o fortalecimento do IFSP no interior através dos eixos formativos. 

➢ Defender ativamente a resistência contra o avanço das pautas do atual governo federal com 

relação à nossa instituição, que são claramente conservadoras e contrárias ao propósito do IFSP. 

➢ Trabalhar para criação de condições e incentivos para a elaboração e uso de material didático 

próprio. 

➢ Trabalhar para a renovação de valores, atitudes e ações de igualdade de oportunidades e 

respeito as diversidades.  

➢ Defender à luta contra o machismo, o racismo e qualquer forma de discriminação, promovendo 

sempre a atitude cidadã. 

➢ Trabalhar na conscientização sobre o mal silencioso e devastador do assédio moral 

organizacional, bem como no seu efetivo combate. 

➢ Trabalhar pelo fortalecimento da pesquisa. 

➢ Trabalhar por um conselho focado nos interesses da instituição.  

 

A PRIORIDADE DO CONSUP DEVE E PRECISA SER A DEFESA INCANSÁVEL DOS INTERESSES DA 

NOSSA INSTITUIÇÃO E DA DEMOCRACIA PARA OS DIREITOS SOCIAIS. 

“Nada é político, tudo é politizável, tudo pode tornar-se político”. (Michel Foucault) 


