ELEIÇÃO CONSUP – SEGMENTO TÉCNICO
ADMINISTRATIVO
Bruno Carvalho Pinheiro
Sou Assistente de Alunos do IFSP desde 2015, no campus
Jacareí.
Membro da Comissão Central 30 Horas, no triênio 20192022, ocupando a presidência. Participei da Comissão
Central temporária 30 Horas de Setembro a Dezembro 2018.
Participei do CONCAM do meu Câmpus em 2017 e 2018.
Possuo graduação em Licenciatura em História pela UNISAL
e Pós Graduação Lato Sensu em Organização e Inspeção
Escolar pela Universidade Candido Mendes.

Apresento minha candidatura para o CONSUP,
com os seguintes compromissos de mandato:
Defender a gestão democrática e participativa no IFSP, em seus diversos conselhos e comissões de
representação.
Defender a qualidade dos cursos ofertados em todos os níveis e modalidades.
Defender a qualidade do trabalho técnico administrativo e de políticas de capacitação sobretudo à
resolução 54 e a Jornada Flexibilizada.
Propor que a portaria de flexibilização de jornada de trabalho do Reitor se limite ao texto do decreto
presidencial 1.590/95, ou seja, que a portaria se limite a autorizar a jornada flexibilizada e sua
regulamentação seja via resolução, respeitando a Jurisprudência do TCU, mas descentralizando os
pedidos da mão do diretor e que os próprios setores possam vir a solicitar flexibilização de Jornada.
Propor a discussão de novas políticas de assistência estudantil, com ampla participação dos
estudantes.
Defender o ensino médio integrado, em sua concepção de politecnia e contra a reforma do ensino
médio.
Atuar em defesa das políticas de assistência, de arte e cultura e de políticas afirmativas, dos NUGS,
NEABI e NAPNE.
Defender que o orçamento seja discutido no CONSUP e que seja dividido com equidade entre os campi.
Acolher, discutir e propor pautas solicitadas pela comunidade.
Propor a revisão do regulamento do CONSUP no sentido de estender decisões de pauta aos
conselheiros, propor critérios para relatorias e estabelecer prazos que possibilitem o adequado estudo e
discussão dos assuntos em pauta.

Integro o coletivo Renova IFSP, que tem como princípios a gestão
democrática e participativa, a transparência e o olhar humanizado à
gestão de pessoas e à relação com a comunidade estudantil.

