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APRESENTAÇÃO DO CANDIDATO 
 

Biografia 
 
Silmário Batista dos Santos é Professor Titular do Instituto Federal de São Paulo – IFSP. 

Servidor do Ensino público federal há quase três décadas, tem como lotação o Câmpus Barretos 

e ocupa o cargo de pró-reitor de Administração do IFSP desde 2017. 

A história de vida do professor Silmário tem a educação como protagonista, tanto por ter sido 

por meio dela que o filho de lavradores se desenvolveu e superou dificuldades impostas pela 

desigualdade social do país, quanto por ter sido, por fim, seu ofício, e a gestão de uma instituição 

de ensino, ciência e tecnologia, sua contribuição para a expansão da Rede Federal, levando 

oportunidade a milhares de estudantes.  

Atualmente responsável pelas rotinas de gestão e execução orçamentária do IFSP, Silmário 

aprendeu a “administrar recursos” muito cedo. Aos 12, engraxate; aos 14, ambulante; aos 15, 

menor aprendiz; aos 16, vidraceiro; 17, ajudante de oficina; aos 18, auxiliar de manutenção e 

bancário. 

Nascido em Aparecida do Taboado 

(MS), em 3 de agosto de 1967, viveu em 

várias cidades. Em Ilha Solteira, aos 15 

anos, fez o Curso Técnico de 

Contabilidade. Apesar desta cidade 

abrigar uma das mais conceituadas 

faculdades de engenharia do Brasil, 

Silmário considerava, pelas dificuldades 

enfrentadas por sua família, que era um 

tipo de instituição inacessível a pessoas 

de sua origem, paradigma que logo 

seria quebrado, com sua perspectiva 

transformada pela educação. 

Ao mudar-se para Barretos aos 20 anos, iniciou o curso de engenharia elétrica, formando-se 

na Faculdade de Engenharia da Fundação Educacional de Barretos em 1992, graças ao programa 
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de Crédito Educativo, criado pelo governo federal em 1976 para ajudar alunos carentes a 

ingressarem no Ensino Superior. Silmário foi o primeiro da família a obter um diploma de 

graduação. 

Concomitante à Engenharia, cursou licenciatura em Ciências, também na Fundação 

Educacional de Barretos, formando-se em 1993, quando foi convidado para realizar o Mestrado 

na Universidade Federal de Uberlândia. 

Começou a trabalhar como educador ainda durante a graduação, atuando como professor 

eventual da Rede Estadual em 1991. Em 1994 assumiu como docente da Escola Técnica Federal 

(UNED Jataí), que anos depois se tornaria Instituto Federal de Goiás, atuando simultaneamente 

como professor no curso de Engenharia na Fundação Educacional de Barretos, onde se formou. 

Em 2003, passou a dar aulas na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, em Cornélio 

Procópio. Percorria muitos quilômetros por semana para lecionar, já que continuava sendo 

professor em Barretos. 

A mudança definitiva para o Estado de São Paulo aconteceu em 2004, quando foi redistribuído 

para a UNED-CEFET de Sertãozinho. 

Em 2008 passou a se dedicar exclusivamente ao Instituto, na época Centro Federal de 

Educação Tecnológica de São Paulo (CEFET-SP), e a convite da Diretoria Geral da instituição 

iniciou seu trabalho na expansão da rede federal no Estado de SP, como fiscal de contratos das 

obras. 

Participou dos processos de implantação das unidades de Araraquara, Catanduva e Barretos 

em 2008. Em 2009, Birigui, Votuporanga, Suzano, Presidente Epitácio e Piracicaba. Foi neste ano 

que o IFSP foi criado, a partir da lei que deu origem aos institutos federais de educação, ciência 

e tecnologia no país. A partir de 2013, Silmário também integrou a equipe responsável pela 

inauguração dos câmpus de Pirituba, Itaquaquecetuba, Jundiaí, Tupã, Ilha Solteira, São Miguel 

Paulista e Sorocaba. 

Durante a campanha para a reitoria em 2012, ficaram evidentes as afinidades de seu plano de 

trabalho com o do Professor Eduardo Modena. O alinhamento entre os escopos fez com que 

assumisse, em 2013, a Diretoria Geral de Infraestrutura e Expansão, administrando as ações 

orçamentárias de investimento e, posteriormente nomeado, em 2017, Pró-reitor de 
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Administração. Nesse período, o Instituto inaugurou oito novas unidades, passando de 28 para 

36 câmpus. 

Silmário é casado e pai de três filhos: Ian de 26 anos, estudante de Medicina, a jornalista 

Bruna, de 23 anos, e o caçula, Henrique, de cinco anos. 

Neste ano, como continuidade de sua trajetória de quase 30 anos junto à educação, por saber 

que é preciso e possível fazer ainda mais, Silmário será candidato a reitor, para juntamente com 

todos que defendem um ensino público, gratuito e de qualidade, construir um IFSP cada vez mais 

forte. 

 

Formação Acadêmica 
 

• Engenheiro Eletricista – Faculdade de Engenharia da Fundação Educacional de Barretos, 

1992. 

• Licenciado em Ciências – Faculdade de Ciências da Fundação Educacional de Barretos – 

1993. 

• Mestrado em Engenharia Elétrica – Universidade Federal de Uberlândia – 1998. 

• Doutorado em Administração – Florida Christian University – EUA – 2016. 

• Professor Titular – IFSP, 2020. 

 

Atuação no Ensino Público Federal 
 
 

• Ingresso como docente na UNED Jataí – Escola Técnica Federal de Goiás – ETFGO ,1994; 

• Coordenador do Curso Técnico em Eletrotécnica – UNED Jataí –ETFGO, 1995-1996; 

• Universidade Tecnológica Federal do Paraná, 2003; 

• CEFET SP – Unidade Sertãozinho – redistribuição, 2004; 

• Coordenador do Curso Tecnólogo em Automação Industrial – UNED Sertãozinho, 2007-2008; 

• Colaborador no processo de Expansão da rede federal 2008-2012, atuando na implantação de 

mais de uma dezena de novos câmpus; 

• Diretoria Geral de Infraestrutura e Expansão (DIE), desenvolvendo a gestão de todo o recurso 

de investimento do IFSP para infraestrutura, 2013-2017; 

• Pró-reitor de Administração (PRA) do Instituto Federal de São Paulo, 2017-atual. 
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Participação em realizações no IFSP e Rede Federal 
 
 

• Participação efetiva da PRA-IFSP na Comissão de Execução da Matriz Orçamentária e da 

Comissão de Reestruturação da Tipificação dos Câmpus da Rede Federal; 

• Incentivo para ações de compartilhamento de experiências por meio de encontro de gestores 

e realização do Fórum de Administração; 

• Descentralização de atividades operacionais para proporcionar maior autonomia aos câmpus 

do IFSP; 

• Desenvolvimento de relacionamento institucional entre o Instituto Federal de São Paulo e o 

MEC, o que viabilizou a ampliação da quantidade e valores de Termo de Execução 

Descentralizada (TED), formalizados para execução de projetos e obras no IFSP, no montante 

de aproximadamente R$ 72 milhões para investimentos, entre os períodos de 2015 a 2020; 

• Articulação com parlamentares para angariar apoio orçamentário, o que proporcionou ao IFSP 

aproximadamente R$ 40 milhões de orçamento de emendas para investimentos; 

• Apoio às ações dos Jogos dos Institutos Federais (JIF) e participação do projeto de criação da 

edição regional; 

• Apoio à participação de discentes em feiras, olimpíadas de conhecimentos, workshops e 

encontro de estudantes; 

• Apoio a docentes à participação de feiras e exposições em eventos nacionais e internacionais; 

• Criação do GT de Orçamento para estudos e definições sobre o orçamento do IFSP, atuando 

diretamente na priorização da emenda de bancada de 2019; 

• Autonomia para a equipe da PRA organizar as rotinas de trabalho; 

• Participação efetiva na padronização e implantação do Sistema de Registro de Preço – SRP da 

construção das quadras poliesportivas, coberturas das quadras, usinas fotovoltaicas e 

manutenção predial;  

• Padronização dos projetos de blocos de salas de aulas, refeitórios, auditórios, bibliotecas, 

laboratórios e convívio sustentável; 

• Padronização e modernização dos processos licitatórios das obras, reformas e ampliações. 

• Desempenho efetivo no planejamento e execução orçamentária nos últimos 8 anos, obtendo 

100% de execução orçamentária nos últimos 7 anos; 

• Atuação direta na busca pela eficiência da aplicação do orçamento de custeio do IFSP, levando 

a instituição à 2ª posição do ranking per capita (custeio 2018) dos órgãos e entidades da 

Administração Direta, Autárquica e Fundacional entre os 184 órgãos e entidades 

participantes; 
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• Participação na padronização e implantação do Sistema de Registro de Preço – SRP de 

Eventos, SRP de Material Gráfico, SRP de Ônibus/micro ônibus escolares/Caminhão VUC, além 

dos demais processos usuais; 

• Implantação do Sistema de Registro de Preços – SRP de Acervo Bibliográfico, modificando a 

metodologia de aquisição para maior eficiência; 

• Implantação do Sistema de Registro de Preços – SRP de ações de combate à COVID-19 (Álcool, 

Máscaras e kit alimentação); 

• Elaboração do manual de fiscalização e contratos; 

• Elaboração de Instrução Normativa DLA-DOF Nº 001-2017 que versa sobre o Pagamento 

Direto ao funcionário terceirizado em casos de não pagamento pela CONTRATADA; 

• Treinamento aos câmpus: Garantia Contratual e Pontos Crítico da Planilha de Formação de 

Preços (3º Fórum de Contabilidade); 

• Capacitação In Company IN SEGES/MP nº 05/2017 que versa sobre as regras do planejamento 

da contratação de serviços para todos os câmpus do IFSP; 

• Implantação do módulo de contratos no SUAP; 

• Treinamento aos câmpus sobre as atribuições dos fiscais conforme IN 05/2017; 

• Contratação do sistema Banco de Preços visando a otimização da busca de preços para todo 

o IFSP; 

• Implantação do check list de processos administrativos, via ENQUETES, visando a 

descentralização dos processos aos câmpus; 

• Portaria de descentralização de competência aos câmpus, prevendo o aumento do limite de 

dispensa por subelemento e UASG;  

• Implantação da isenção dos pedágios no Sem Parar (não há necessidade de mostrar cartão); 

• Gerenciamento de mais de 140 veículos com a centralização das despesas de toda a frota do 

IFSP na Reitoria, com efetivo ganho de escala; 

• Aquisição e gestão de 2 micro-ônibus e 1 ônibus, provendo visitas técnicas gratuitas aos 

câmpus; 

• Implantação do sistema SUAP para gerenciamento do patrimônio; 

• Manutenção do sistema e implantação de todos os documentos eletrônicos referentes ao 

patrimônio; 

• Implantação da modalidade RDC ELETRÔNICO na contratação de obras e serviços de 

engenharia. Execução de mais de 45 processos nos últimos 3 anos; 

• Opção pelo Sistema de Registro de Preços (tanto no RDC Eletrônico quanto em Pregões 

Eletrônicos) para contratação de obras e serviços de engenharia com projetos padronizados. 

Como exemplo temos as Quadras, respectivas coberturas, reformas e manutenção das 

unidades e a instalação de sistemas fotovoltaicos, gerando mais de 80 contratos junto aos 

câmpus do IFSP;  
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• Gestão e fiscalização de mais de 90 contratos nos últimos 3 anos; 

• Transparência ao alcance de todos através da implementação do Painel Orçamentário do IFSP, 

que engloba atividades de coleta, processamento e apresentação de dados e indicadores do 

Instituto Federal de São Paulo e seus câmpus, objetivando aumentar o grau de transparência 

pública e subsidiar o planejamento e a avaliação da administração. 
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PILARES PARA UM IFSP CADA VEZ MAIS FORTE 
 

Missão 

 

Defender a Educação pública, gratuita e de qualidade, fortalecendo o IFSP, ampliando sua 

oferta de educação profissional, científica e tecnológica, orientada para a formação integral, de 

modo a contribuir para a inclusão social, o desenvolvimento regional, a produção e socialização 

do conhecimento, promovendo uma sociedade próspera, diversa, livre de desigualdades e 

discriminação. 

 

Visão 
 

Tornar o IFSP referência em educação profissional, científica e tecnológica, formando 

profissionais éticos e cidadãos críticos e reflexivos, inovando na produção e socialização do 

conhecimento, de modo a contribuir para a transformação social e superação das desigualdades. 

 

Valores 

 

• Eficiência na gestão, por meio do planejamento estratégico, da governança pública, do 

aperfeiçoamento de processos, formação e capacitação dos servidores. 

• Gestão participativa, com igualdade e representatividade na criação e desenvolvimento 

coletivo. 

• Gestão mais humanizada e próxima, com diálogo e cooperação entre reitoria, câmpus, 

servidores, estudantes e sociedade. 

• Comprometimento com a qualidade de vida e satisfação das pessoas na instituição. 

• Ética e responsabilidade com o bem público. 

• Transparência na gestão. 

• Defesa dos Direitos Humanos, com respeito à diversidade, à liberdade de expressão, 

combatendo qualquer forma de assédio ou discriminação. 

• Sustentabilidade, por meio de uma gestão ambiental e socialmente responsável. 

• Inovação e desenvolvimento socialmente referenciados. 

• Valorização da Identidade Institucional, pautada nas finalidades dos Institutos Federais, nas 

características distintivas e duradouras do IFSP. 

• IFSP cada vez mais forte. 
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COMPROMISSOS 
 
 

• Defender a Educação pública, gratuita, laica e de qualidade. 

• Lutar por um IFSP cada vez mais forte, defendendo sua identidade institucional, sua visão de 

educação, sua autonomia, liberdade de cátedra e pensamento, buscando recursos humanos 

e financeiros que permitam o crescimento e desenvolvimento institucional. 

• Com a permanência e êxito de nossos estudantes, por meio da formação integral e inclusiva, 

da ampliação da assistência estudantil, da busca pela inserção dos estudantes no mundo do 

trabalho e acompanhamento de egressos, valendo-se de pesquisas multidisciplinares sobre a 

evasão na instituição para a promoção de políticas. 

• Em consolidar a imagem do IFSP nacional e internacionalmente como Instituição de qualidade, 

incluindo o registro e promoção de sua história, identidade e valores.  

• Com o desenvolvimento efetivo da indissociabilidade entre Ensino, Pesquisa e Extensão. 

• Com o aperfeiçoamento dos procedimentos administrativos e sistemas informatizados, 

aprimorando a governança, compliance e accountability. 

• Com a promoção de cada vez melhores condições de trabalho e qualidade de vida, buscando 

o desenvolvimento pessoal e profissional dos servidores, a melhoria do clima organizacional 

na reitoria e câmpus do IFSP. 

• Com a adequação dos recursos da instituição para que alcance seus objetivos, seja em relação 

ao orçamento, infraestrutura ou força de trabalho, garantindo a oferta e qualidade de cursos 

atuais e futuros. 

• Com a transparência e o envolvimento da comunidade na gestão e decisão quanto aos rumos 

da instituição. 

• Com os espaços colegiados de discussão e decisão. 

• Com a promoção da equidade de oportunidades. 

• Com a maior proximidade entre câmpus e reitoria, bem como entre os câmpus e as 

comunidades de que fazem parte, incluindo o arranjo produtivo local. 

• Com um desenvolvimento sustentável, harmônico e humano da instituição. 

• Defender a democracia, aceitando ser nomeado Reitor do IFSP, apenas se for o mais votado 

no atual processo eleitoral, respeitando a vontade da comunidade. 
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PLANO DE GESTÃO  
 

O IFSP cresceu muito nos últimos anos, tanto em tamanho e capilaridade, quanto em sua 

produção e índices de qualidade tais como desempenho dos estudantes e avaliações de curso. 

Mas ainda há muito por fazer, inclusive quando consideramos a conjuntura nacional, o 

orçamento para a Educação, as mudanças no setor produtivo e mundo do trabalho. 

Tendo como premissa o princípio da indissociabilidade, a seguir são apresentadas de maneira 

separada propostas para Ensino, Pesquisa e Extensão apenas como forma de organizar a 

apresentação. Mas tem-se em conta a necessária articulação entre as finalidades do IFSP, bem 

como a pesquisa como princípio educativo e a cultura extensionista com vistas à formação de 

um profissional ético e cidadão reflexivo, que contribua para o desenvolvimento sustentável da 

sociedade. 

Na sequência são apresentadas as propostas para administração e planejamento da 

instituição e desenvolvimento institucional, incluindo a gestão de pessoas. 

Finalmente, são tratadas por ações sistêmicas aquelas que envolvem diferentes áreas, partem 

do gabinete da reitoria ou são propostas de criação de centros ou departamentos, com vistas a 

atuar de forma transversal na instituição. 
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ENSINO 

Políticas de acesso 
 

• Aprimorar os processos de seleção de estudantes no IFSP, ampliando sua divulgação, 

facilitando o acesso às informações, fortalecendo a atuação da Comissão do Processo Seletivo 

(CPPS) nos câmpus e desenvolvendo as práticas exitosas da Instituição, tais como o “Vestibular 

Enem IFSP”. 

✓ Fortalecer o “Vestibular Enem IFSP”, para a seleção dos cursos Superiores de Graduação; 

✓ Finalizar o desenvolvimento do novo portal de inscrições e seleções do IFSP, a fim de ampliar 

a divulgação de todas as seleções realizadas pelo IFSP, e facilitar o acesso às informações pelos 

nossos potenciais  candidatos; 

✓ Fortalecer e ampliar a atuação e a participação da Comissão do Processo Seletivo (CPPS) nos 

câmpus. 

 

• Fortalecer a política de acesso da instituição, com vistas à ampliação do acesso democrático e 

social, fomentando a criação de Ações Afirmativas próprias. 

✓ Fomentar a criação de Ações Afirmativas próprias da Instituição, como a reserva de vagas para 

imigrantes em situação de refúgio e para o candidato Pessoa com Deficiência (PCD) egresso 

da rede privada de ensino. 

 

• Ampliar os espaços institucionais para o debate acerca dos aspectos pedagógicos e estruturais 

ligados às Políticas de Acesso da Instituição, de forma dinâmica e integrada. 

✓ Fomentar espaços para avaliação dos impactos sociais ocasionados pela implantação da Lei 

de Reserva de Vagas (Lei No. 12.711/2012), a qual foi adotada de forma integral, garantindo 

a aplicação dos 50% para estudantes de escolas públicas, desde o início de sua vigência legal; 

✓ Promover encontros para discutir questões relativas às avaliações como métodos de seleção. 

 

Educação Integral e Inclusiva 
 

• Defesa do Ensino Médio Integrado. 

✓ Consolidar os cursos de nível médio na modalidade integrada, incluindo a Educação de Jovens 

e Adultos (EJA), tornando-os referência em educação profissional; 

✓ Implementar os Currículos de Referência na Educação Básica, de maneira dialógica, 

respeitando as especificidades de cada câmpus, garantindo os conhecimentos essenciais de 

cada curso e a identidade do IFSP; 
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✓ Promover a discussão da educação integral e buscar permanentemente a superação de 

dicotomias herdadas de outros modelos. 

 

• Consolidar uma política inclusiva para a Educação de Jovens e Adultos. 

✓ Estabelecer políticas inclusivas nas quais o Proeja esteja como horizonte, de forma a criar 

currículos inclusivos e que colaborem na formação integral dos estudantes. 

 

• Incentivar propostas de verticalização do ensino. 

✓ Implementar uma política de verticalização dos cursos, na qual alunas e alunos possam 

aproveitar créditos cursados no técnico de nível médio para a integralização de cursos 

superiores;  

✓ Criar um GT para promover a discussão e elaborar a regulamentação sobre a possibilidade dos 

Colegiados de curso aprovarem o aproveitamento de estudos dos conhecimentos trabalhados 

nos cursos técnicos do próprio IFSP, em acordo com o estabelecido no Art. 47 §2º da LDB, e 

abordado nos Pareceres CNE/CES 854/2016, CNE/CES 302/2009, CNE/CES 19/2008, CNE/CES 

116/2007, CNE/CES 212/2006, CNE/CES 210/2002; 

✓ Fomentar a discussão sobre a reorganização de eixos temáticos nos câmpus. 

 

• Suporte aos cursos de licenciaturas e formação de professores, com defesa da identidade e 

qualidade dos cursos do IFSP frente às novas diretrizes nacionais, bem como incentivo da 

iniciação à docência. 

✓ Continuidade e novas ações do Programa de Formação de Educadores – PROFE, com vistas a 

complementar e otimizar as ações do Pibid e Residência Pedagógica. 

✓ Estudo e diálogo com a comunidade e docentes das licenciaturas para a adequação dos cursos 

às novas diretrizes nacionais, sem comprometimento da proposta educacional do IFSP. 

✓ Grupos de pesquisa e eventos específicos para a área de Educação fomentados pelo PROFE. 

 

• Prorrogar o prazo para as reformulações dos cursos de graduação para atendimento aos 

Currículos de Referência, a fim de: 

✓ Levantar as necessidades para incorporar elementos aos cursos, com objetivo de viabilizar a 

creditação internacional dos diplomas do IFSP, a princípio na União Europeia e no Mercosul, 

habilitando os egressos a atuarem como profissionais reconhecidos nestes países; 

✓ Efetivar a creditação das atividades extensionistas nos cursos de Graduação do IFSP. 
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• Estabelecer articulação com outras Instituições de Ensino e Centros Tecnológicos para 

utilização de laboratórios simulados, ou simuladores, proporcionando aulas mais dinâmicas 

na medida em que trazem situações não possíveis nos laboratórios físicos. 

 

• Investir em ações para inclusão (necessidades educacionais específicas). 

✓ Promover a formação para servidores voltada para as ações inclusivas (cursos e atividades 

presenciais e a distância, fóruns de discussão, dentre outros); 

✓ Implantar o Projeto “Meu câmpus mais acessível”, que tem por objetivo viabilizar a 

acessibilidade nos câmpus; 

✓ Desenvolver projeto de comunicação visual institucional padronizado em todos os câmpus e 

Reitoria, para acesso às pessoas com deficiência (comunicação em Libras, Braille, sinalização 

tátil, alertas sonoros e visuais); 

✓ Estabelecimento de um núcleo de ações inclusivas vinculado ao gabinete da reitoria, para 

propor e acompanhar ações sistêmicas e políticas institucionais, articulando diferentes 

setores; 

✓ Desenvolver projetos para instalar e/ou equipar salas dos NAPNEs (Sala de Recursos 

Multifuncionais) nos câmpus, incluindo espaço físico, mobiliários, materiais didáticos, 

recursos pedagógicos e de acessibilidade e equipamentos de tecnologia assistiva; 

✓ Viabilizar a contratação de profissionais especializados para atendimento aos alunos público-

alvo da Educação Especial, conforme necessidade de cada câmpus, tais como docente de 

atendimento educacional especializado, profissional de apoio (cuidador), intérprete de libras 

e guia intérprete para alunos surdos-cegos; 

✓ Aprimorar Plano de Atendimento Educacional Individualizado para a identificação das 

necessidades educacionais específicas dos alunos e alunas, definição dos recursos necessários 

e das atividades a serem desenvolvidas, com início já na matrícula; 

✓ Desenvolver uma cultura/política de redes de apoio no âmbito da atuação profissional, da 

formação, do desenvolvimento de pesquisa, do acesso a recursos, serviços e equipamentos, 

entre outros, que maximize o Atendimento Educacional Especializado – AEE; 

✓ Implantar o “Programa diversidade”, que abrange ações voltadas para o acolhimento dos 

estudantes, editais de bolsas de ensino para alunos público-alvo da Educação Especial, suporte 

e assessoria na trajetória do estudante na Instituição; 
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✓ Estabelecer parcerias com instituições da sociedade civil que atuam com inclusão. 

 

• Fomentar estratégias de interlocução com o arranjo produtivo local e nacional, de maneira 

articulada com Ensino, Pesquisa, Inovação e Extensão. 

✓ Fomentar fóruns e feiras locais e regionais que possam apresentar a prática profissional dos 

egressos dos cursos de licenciatura e tecnologias junto a escolas e empresas; 

✓ Estimular parcerias com empresas, terceiro setor ou poder público para a implementação de 

projetos de cursos que atendam demandas específicas; 

✓ Fomentar os cursos de bacharelado no sentido de os tornarem referência na produção de 

ciência e tecnologia, voltada para pensar problemas locais e nacionais; 

✓ Implementar o núcleo de empregabilidade nos câmpus, com a triangulação entre instituições, 

IFSP e estudantes; 

✓ Possibilitar novas articulações curriculares com a implantação de práticas pedagógicas e 

currículos inovadores.  

 

• Fortalecer as bibliotecas no âmbito do IFSP como espaços imprescindíveis às atividades de 

Ensino, Pesquisa e Extensão, incluindo, além dos serviços de referência, tratamento da 

informação, ações culturais e artísticas. 

✓ Realizar um diagnóstico das bibliotecas do IFSP, verificando condições estruturais, equipe de 

trabalho, acervo, equipamentos disponíveis, produtos e serviços oferecidos; 

✓ Institucionalizar a Rede de Bibliotecas do IFSP, promovendo diálogo com os servidores para 

elaboração das propostas regulamentação; 

✓ Continuar a implementação do Repositório Institucional de Acesso Aberto; 

✓ Reformular o Portal de nossas Bibliotecas tornando-o mais dinâmico e interativo para a 

comunidade; 

✓ Instituir uma agenda anual de treinamento e atualização aos bibliotecários e auxiliares de 

biblioteca; 

✓ Instituir uma agenda anual de atividades culturais, tais como feiras do livro, concursos 

literários, etc; 

✓ Instituir grupo de trabalho para estudo visando aquisição de mobiliários adequados e 

ergonômicos, assim como tecnologias para as bibliotecas; 

✓ Investir na aquisição de tecnologias de informação para as bibliotecas, tais como sistemas de 

autoatendimento e auto devolução, totens de consulta e sistemas antifurto; 
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✓ Aquisição e disponibilização de sistema antiplágio; 

✓ Investir na assinatura de mais recursos informacionais eletrônicos, tais como bibliotecas 

virtuais de livros, periódicos e bases de dados; 

✓ Viabilizar o desenvolvimento de um espaço virtual com a memória do IFSP, articulando 

bibliotecas e arquivo, fortalecendo o Centro de Memória do IFSP. 

 

• Investir em laboratórios, oficinas, quadras poliesportivas e demais espaços de ensino, 

pesquisa e extensão. 

• Fortalecer a atuação do Centro de Referência em Educação a Distância nos diversos aspectos 

de planejamento, desenvolvimento e implementação de diferentes modelos de design 

educacional e propostas pedagógicas com articulação do ensino presencial e a distância. 

✓ Ampliar, por meio de estudos, pesquisas e divulgação do uso de Tecnologias na Educação, seja 

na educação presencial ou na modalidade EaD; 

✓ Ampliar a produção, curadoria e uso de recursos educacionais abertos; 

✓ Atuar em rede com os câmpus e outras instituições, visando ampliar a institucionalização e 

atuação junto às demandas de inovação curricular, formação dos servidores, produção 

cooperativa de recursos educacionais e estruturação tecnológica; 

✓ Ampliar a oferta da Educação a Distância, incentivando e apoiando os câmpus em suas ofertas 

por esforço próprio (institucional), elaborando manuais e roteiros para a oferta de cursos; 

✓ Garantir a hospedagem da plataforma moodle para todos os câmpus. 

 

• Promover a cultura digital em articulação com ensino, pesquisa, extensão com respeito às 

premissas de educação inclusiva, acessível e, principalmente, ao contexto da educação 

politécnica alinhada aos objetivos educacionais para uma formação integral articulada ao 

mundo do trabalho, ampliando a aprendizagem colaborativa entre alunas, alunos e servidores 

valendo-se das novas tecnologias, linguagens e mídias. 

✓ Promover e disponibilizar cursos e recursos em plataformas sobre o uso de tecnologias e a 

cultura digital; 

✓ Criar espaços de discussões, formações e compartilhamento em ambientes acadêmicos que 

valorizam e respeitam as diferenças; 

✓ Estimular a criação de grupos de pesquisas entre servidores e alunos para estudo, divulgação 

e criação de tecnologias educacionais e assistivas em todos os câmpus; 
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✓ Aprimorar a formação das alunas, alunos, servidores, e demais profissionais da educação para 

o uso cultural das linguagens, mídias, tecnologias, produção, curadoria e uso de recursos 

educacionais abertos; 

✓ Implantar uma política interna de administração, manutenção e desenvolvimento dos 

ambientes virtuais de aprendizagem que evidencie as atribuições de cada área envolvida; 

✓ Promover espaço de formação entre docentes da mesma área dos diversos câmpus. 

 

Participação estudantil, permanência e êxito 
 

• Fortalecer a participação estudantil nos espaços de articulação e decisão coletivos do IFSP. 

✓ Fortalecer a participação estudantil nos conselhos no âmbito do IFSP, por meio da 

sensibilização dos estudantes; 

✓ Propor e fomentar a participação estudantil nos núcleos no âmbito do IFSP; 

✓ Regulamentar a atuação dos representantes de classe nos câmpus; 

✓ Apoiar na criação do Diretório Central dos Estudantes – DCE; 

✓ Fortalecer o canal de comunicação com as entidades estudantis; 

✓ Fortalecer a atuação das entidades estudantis. 

 

• Fortalecer a Política de Assistência Estudantil, de forma a contribuir para a democratização do 

acesso à Educação e das condições de permanência e êxito discente, além de favorecer a 

formação integral dos estudantes na perspectiva da cidadania. 

✓ Fomentar projetos de ações universais, a fim de subsidiar atividades ligadas ao “tripé” ensino, 

pesquisa e extensão, e contribuir para a formação integral do estudante; 

✓ Fomentar ações individuais e coletivas que fortaleçam a permanência e o êxito discente; 

✓ Envolver o corpo docente, técnico-administrativo e discente nas ações concernentes à Política 

de Assistência Estudantil. 

 

• Consolidar a Política de Alimentação e Nutrição Estudantil como mecanismo institucional de 

promoção da educação alimentar e nutricional, por meio de ações que contribuam para o 

desenvolvimento discente e a formação de hábitos alimentares saudáveis. 

✓ Democratizar as discussões sobre a Alimentação e Nutrição Estudantil no âmbito do IFSP, de 

forma a contribuir para a construção e consolidação da política; 
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✓ Apoiar a conclusão e aprovação da Política de Alimentação e Nutrição Estudantil do IFSP e a 

criação do Núcleo de Educação Alimentar e Nutricional (NEAN) no âmbito do IFSP; 

✓ Fomentar a construção de espaços adequados nos câmpus no que diz respeito à Alimentação 

Escolar, sobretudo os Restaurantes Estudantis; 

✓ Apoiar a normatização das atribuições dos Nutricionistas no contexto do IFSP e buscar novos 

códigos de vaga de Nutricionistas junto ao MEC. 

 

• Elaboração de um caderno institucional de integração dos estudantes ingressantes, contendo 

uma apresentação do IFSP, dos núcleos temáticos atuantes no IFSP, das representações 

estudantis e dos programas inclusivos do IFSP. Este caderno ainda deverá apresentar um fluxo 

de ações a serem realizadas pelos ingressantes para: 

✓ Efetivação da matrícula; 

✓ Período de integralização do curso; 

✓ Solicitação de aproveitamento de estudos; 

✓ Solicitação da carteira de passe escolar; 

✓ Inscrição em programas assistenciais de permanência e êxito; 

✓ Procedimentos de reopção de curso. 

 

Gestão do Ensino 
 

• Promover maior articulação entre as Diretorias de Educação Básica e Graduação da PRE com 

diretorias da PRX e PRP, criando e viabilizando políticas institucionais que efetivem ações 

pedagógicas fundamentadas na indissociabilidade entre Ensino, Pesquisa e Extensão. 

• Aproveitando a experiência de encontros e discussões na construção dos Currículos de 

Referência, criar uma comissão permanente e grupos de trabalho, com previsão de reuniões 

para discutir o andamento dos cursos, tendências, possíveis melhorias e revisão dos Currículos 

de Referência, refletindo como rede, com o objetivo de promover a aproximação e a 

permanente troca de experiências educacionais entre os cursos. 

• Valorizar e fortalecer a atuação das Coordenadorias de Apoio ao Ensino nos câmpus do IFSP. 

✓ Promover o debate junto à comunidade para a criação e aprovação  do Regulamento da 

Coordenadoria de Apoio ao Ensino do IFSP, compreendendo o cargo de assistente de aluno e 

suas atribuições; 
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✓ Fortalecer o diálogo entre a reitoria e os câmpus no que diz respeito às atividades de apoio ao 

ensino; 

✓ Ampliar o uso de sistemas de gestão, tais como o SUAP, no âmbito das Coordenadorias de 

Apoio ao Ensino; 

✓ Buscar ferramentas para otimização das atividades e simplificação de processos executados 

pela CAE; 

✓ Implantar em todos os câmpus que ainda não possuírem, sistema de acesso às salas de aula e 

laboratórios de forma automática com tecnologia RFID, dando mais liberdade e autonomia 

para setores como a CAE exercerem outras atividades. 

 

• Propor a revisão do Regimento dos Câmpus, de forma a refletir sobre a viabilidade da criação 

de duas Coordenadorias de Registros Acadêmicos: uma que fique responsável pelos cursos da 

Educação Básica e outra que administre os cursos da Educação Superior. 

• Discutir a resolução que trata do setor sociopedagógico, de modo a contemplar a atuação dos 

tradutores Intérpretes de libras, nutricionistas e técnicos de enfermagem. 

• Apoiar e desenvolver a atuação dos gestores e servidores da área de Ensino nos câmpus, por 

meio de formação sistematizada dos novos gestores, coordenadores e servidores da área de 

ensino, com o apoio necessário às dúvidas e demandas, inclusive considerando a proposta de 

itinerários formativos, em articulação com uma Escola de Governo. 

• Elaboração de tutoriais e minicursos em vídeo para formação de coordenadores de curso nas 

diversas dinâmicas, regulamentações e sistemas informatizados para esta atividade. 

• Sistematizar módulos a partir da Organização Didática e disponibilizar vídeos e outros 

materiais de orientação de forma a sanar dúvidas sobre pontos específicos de forma ágil. 

• Criar grupos de suporte para auxiliar coordenadores de curso e câmpus para a preparação 

para avaliações dos cursos de graduação pelo MEC. 

✓ Criar grupos de trabalho com servidores que tenham formação como avaliadores do MEC, 

capacitar servidores nos instrumentos de avaliação, realizar “avaliações internas”, nos moldes 

da visita in loco como forma de preparação do câmpus. 

 

• Retomar o Congresso de Educação Profissional e Tecnológica do IFSP (CONEPT), como espaço 

de diálogo e constante interação da comunidade em relação às temáticas do Ensino. 
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PESQUISA, INOVAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO 

Pesquisa 
 

• Consolidação da pesquisa como princípio educativo. 

• Estabelecer um ambiente favorável ao desenvolvimento de pesquisas no âmbito institucional, 

valorizando o pesquisador e oferecendo as condições necessárias à realização dos projetos. 

• Mapear de forma estratégica, os projetos de pesquisas em andamento e criar redes de 

colaboração interna, trabalhando no modelo multicâmpus. 

• Incentivar e facilitar o desenvolvimento de parcerias entre o Instituto Federal e outras 

instituições de pesquisa nacionais e internacionais. 

• Fomentar criação de novos grupos de pesquisas e, fortalecer os grupos existentes tornando-

os referências locais, alinhados com os arranjos produtivos regionais. 

• Fomentar publicações científicas, atendendo as regulamentações nacionais e internacionais, 

em especial as novas metodologias propostas pela Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior – Capes. 

• Promover o desenvolvimento e transferência de tecnologia nacional e internacionalmente. 

• Proporcionar formação científica e participação dos estudantes de todos os níveis de ensino 

em pesquisa. 

• Fortalecer e ampliar os programas de bolsas e de incentivos existentes, tais como PIBIFSP, 

PIPECT e PIPDE, focando na qualidade dos projetos, valorizando todas as áreas do 

conhecimento ou tipos de pesquisa. 

• Propiciar a participação e apresentação de trabalhos em congressos científicos, simplificando 

programas como PIPECT e PIPDE, permitindo solicitação em fluxo contínuo. 

• Viabilizar o estabelecimento do Programa Pesquisador Produtividade para todos os câmpus 

do IFSP. 
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• Fomentar pesquisas que auxiliem os órgãos públicos e as organizações da sociedade civil na 

implementação de políticas públicas e de ações que contribuam para solucionar os desafios 

da sociedade como um todo. 

• Fortalecer a cultura da construção do conhecimento por meio de colaborações nacionais e 

internacionais, visando o aumento do impacto da produção científica, tecnológica e 

humanística. 

• Buscar recursos junto a diferentes órgãos, visando fortalecer os eventos institucionais, tais 

como: Congresso de Inovação, Ciência e Tecnologia do IFSP – CONICT, Semana Nacional de 

Ciência e Tecnologia – SNCT, Torneio de Robótica do IFSP – TRIF, Congresso de Pós-Graduação 

do IFSP – CONPOG. 

• Melhorar o sistema de divulgação de informações, dando destaque aos projetos desenvolvidos 

pela rede de pesquisadores. 

 

Inovação 
 

• Tornar o IFSP uma referência para projetos cooperativos de Pesquisa, Desenvolvimento e 

Inovação. 

• Buscar parcerias Nacionais e Internacionais em especial, as de grande impacto, fomentando o 

desenvolvimento de novas tecnologias. 

• Criar ações conjuntas com outros Institutos Federais, potencializando as ações em rede. 

• Capacitar servidores para atuação em projetos cooperativos de Pesquisa, Desenvolvimento e 

Inovação – PD&I. 

• Sistematizar processos para captação de parcerias. 

• Propiciar aos estudantes e à comunidade um ambiente adequado a formação de 

empreendimentos de impacto. 

• Estimular a criação de novos Núcleos e fomentar a capacitação de Núcleos Incubadores no 

IFSP. 

• Tornar o IFSP uma referência no apoio ao empreendedorismo, principalmente aos projetos 

tecnológicos com potencial de impacto social e ambiental. 
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• Expandir os espaços IF Maker, potencializando processos de ensino aprendizagem. 

• Mapear tecnologias não patenteadas disponíveis no IFSP. 

• Aperfeiçoar os eventos consolidados e incentivar a criação de novos, voltados à disseminação 

da cultura do empreendedorismo e inovação. 

 

Pós-graduação 
 

• Consolidar os Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu, já ofertados através de ações que 

contribuam para melhoraria dos atuais conceitos, destacando incentivo à publicação de 

artigos técnico-científicos e de livros, em especial, nas revistas existentes no IFSP. 

• Fomentar a criação de novos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu, levando-se sempre 

em consideração, os arranjos produtivos locais. 

• Estimular novos cursos de Pós-Graduação Lato Sensu (Especializações), de acordo com a 

verticalização dos cursos ofertados nos câmpus. 

• Articular cursos de Pós-graduação intercâmpus, valorizando a formação dos docentes e 

otimizando recursos. 

•  Promover o processo de internacionalização dos programas de pós-graduação, além de 

incentivar programas de formação docente, na realização de pós-doutorados. 

• Buscar parcerias, através da assinatura de convênios nacionais e internacionais, favorecendo 

o intercâmbio da comunidade. 
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EXTENSÃO 

 

Respeito à diversidade e cultura de paz 
 

• Estimular a participação discente e de servidores em ações relacionadas ao desenvolvimento 

em ambientes de vulnerabilidade social. 

• Fomentar o desenvolvimento de ações socioculturais, com apoio a servidores e discentes 

envolvidos. 

• Estimular o desenvolvimento de festivais, projetos e programas de artes, música, teatro, 

esportes, dança e manifestações culturais regionais. 

• Proporcionar e fomentar parcerias que permitam a realização de visitas técnicas, artísticas e 

culturais para discentes dos câmpus do IFSP, articulando conhecimento de mundo, cultura e 

arte. 

• Impulsionar a participação discente em eventos desportivos. 

 

Extensão Tecnológica e qualificação para o mundo do trabalho 
 

• Consolidar e fomentar o desenvolvimento de Cursos de Formação Inicial e Continuada com 

servidores e participantes da comunidade externa. 

• Incentivar o espírito crítico do corpo discente e sua atuação profissional relacionada com a 

formação cidadã e a função social da educação. 

• Fomentar incubadoras sociais em consonância com os ramos da economia solidária e 

economia criativa. 

• Impulsionar o desenvolvimento e a produção tecnológica social em articulação indissociável 

com a pesquisa e o ensino, em atendimento às demandas comunitárias. 

• Realizar diálogo efetivo com demandas relacionadas ao mundo do trabalho. 

• Ampliar convênios e acordos de cooperação técnica, fomentando a cooperação 

interinstitucional em âmbito regional, estadual, nacional e internacional. 
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• Permitir e incentivar o diálogo saudável com demandas de movimentos sociais, empresariais, 

comunitários de distintas unidades federativas priorizando o desenvolvimento de políticas 

institucionais em articulação com a comunidade externa. 

• Estimular a constituição e desenvolvimento de Empresas Juniores. 

• Consolidar uma política de estágio efetiva, para todas as modalidades de ensino, fomentando 

a articulação com os setores públicos e privados locais, facilitando o acesso aos estudantes, e 

incrementando as políticas de estágio de docência e de tecnologia.  

 

Desenvolvimento sustentável e qualidade de vida 
 

• Implementar ações sustentáveis em eventos promovidos pelo IFSP. 

• Desenvolver e capacitar uma comunidade acadêmica e externa atuante em relação à 

sustentabilidade. 

• Promover programa de educação ambiental e desenvolvimento sustentável. 

• Articulação efetiva entre o tripé ensino-pesquisa-extensão para efetivo retorno das ações ao 

desenvolvimento comunitário regional. 

• Interiorizar a extensão tecnológica envolvendo micro e pequenas empresas rurais e urbanas, 

além de comunidades baseadas em agricultura familiar. 

• Desenvolver ações que envolvam demandas relacionadas à agroecologia e hortas 

comunitárias. 

 

Processos e sistemas amigáveis 
 

• Aprimorar e facilitar os trâmites relacionados ao gerenciamento e registro de ações 

extensionistas, realizando a efetiva desburocratização de procedimentos. 

• Mapear por temática e regiões projetos de extensão em desenvolvimento no IFSP, para 

caracterizar eventuais assimetrias e propor soluções conjuntas. 

• Desenvolvimento de uma plataforma eficiente de acompanhamento de egressos do IFSP, bem 

como o estreitamento do relacionamento com os mesmos, potencializando sua inserção no 

mundo do trabalho. 
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• Favorecer a automatização e a usabilidade de sistemas relacionados ao registro e 

acompanhamento de ações extensionistas. 

• Readequação de manuais e orientações facilitadas em interfaces amigáveis e intuitivas. 

• Incentivar e facilitar a captação conjunta de recursos de editais externos extensionistas. 

 

Cultura e iniciação extensionistas 
 

• Aprimorar o acolhimento aos estudantes e servidores permitindo o estreitamento dos laços 

junto à Pró-Reitoria de Extensão com cursos de iniciação extensionistas. 

• Desenvolver mecanismos de formação de servidores (docentes e técnicos administrativos) 

que facilitem a elaboração de projetos, cursos e programas de extensão. 

• Incentivar a integração das ações extensionistas com a formação de Grupos e Núcleos 

Extensionistas temáticos. 

• Valorizar e reconhecer os servidores e discentes envolvidos na integração efetiva com a 

comunidade externa em seus diversos setores. 

• Desenvolvimento de plataforma para compartilhamento de ações extensionistas. 

• Retomar a realização do Congresso de Extensão e a Mostra de Arte e Cultura do IFSP 

(CONEMAC). 

• Regulamentar a integralização de carga horária extensionista (Curricularização da Extensão) 

nos projetos pedagógicos dos cursos de Graduação (PPC), em um processo dialógico e 

participativo. 

• Prover os câmpus com materiais e/ou equipamentos que facilitem o atendimento de 

demandas comunitárias. 

• Facilitar a comunicação e o atendimento de demandas envolvendo o fortalecimento das 

Coordenadorias de Extensão em todos os câmpus. 

• Fomento de ações envolvendo Rádios e TVs estudantis. 
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ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 

 

Eficiência e Sustentabilidade 
 

• Investir nas políticas de sustentabilidade ambiental e institucional, por meio da implantação 

de projetos socioambientais em obras e reformas de infraestruturas, nas aquisições de 

materiais de consumo e equipamentos, bem como a formação de servidores, discentes e 

trabalhadores terceirizados. 

• Desenvolver o protótipo do REMOTE para ser instalado em todos os câmpus do IFSP, em cada 

aparelho de ar condicionado. Essa tecnologia funciona em qualquer marca e modelo e permite 

programar a distância o desligamento automático de todos os equipamentos conectados a 

ele, garantindo que não ficarão ligados desnecessariamente. 

• Garantir a integração e capacitação das novas equipes de gestão dos Câmpus e Reitoria em um prazo 

de transição de 90 dias, com ambientação dos futuros gestores nos temas de planejamento de 

compras e contratação de serviço, orçamentário, finanças, contabilidade, além de fluxos de processos 

administrativos internos. 

✓ Elaboração e divulgação de cartilhas, manuais, roteiros, vídeos e implantação de Instruções 

Normativas pela PRA. 

 

• Fomentar a Integração das equipes educacionais com as administrativas a fim de dar agilidade 

ao acesso a programas da Assistência Estudantil. 

• Fomentar a participação da comunidade no Planejamento Estratégico buscando a otimização 

de recursos humanos e financeiros. 

✓ Disponibilizar capacitações in company, aprimorando a comunicação e a aproximação entre 

reitoria e câmpus, visando a eficiência do controle de execução de despesas, acelerando a 

entrega do produto e serviço na ponta, padronizando os processos de penalidades por 

descumprimento contratual. 

 

• Eficiência nos trâmites administrativos, com padronização dos fluxos e documentos, bem 

como desenvolvimento de novos módulos no SUAP. 
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✓ Implantar setor específico na PRA para realização de mapeamento dos processos internos, 

visando à padronização dos fluxos, padronização dos documentos e o desenvolvimento de 

novos módulos no SUAP, como Módulo de Planejamento e Gerenciamento das Contratações, 

Módulo de Registro de Preços, Módulo de Planejamento do Orçamento e Módulo Financeiro, 

além da implementação do Sistema de Patrimônio do Ministério da Economia (SIADS) e 

Planejamento e Gerenciamento de Contratações (PGC) integrados ao SUAP, para maior 

eficiência nos trâmites burocráticos. 

 

• Ampliar as aquisições e contratações compartilhadas, bem como a gama de itens disponíveis 

no almoxarifado virtual, visando à diminuição do número de licitações, padronização dos 

equipamentos e mobiliários de todo o IFSP, com economia em escala, porém, sem 

interferência na gestão descentralizada de cada câmpus, que nos últimos anos obteve enorme 

ganho de eficiência nas aquisições.  

✓ Mesmo com a imposição da obrigatoriedade da redução da UASGs, as atividades 

administrativas de cada câmpus permanecerão inalteradas. 

 

• Valorização do servidor com a criação do Banco de talentos interno, com foco nos técnicos 

administrativos, para oferta de formação interna, com possibilidade de participação em 

projetos dos câmpus e reitoria, com garantia de horário específico para o desenvolvimento 

das atividades ou pagamento de Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso (GECC). 

• Adequar procedimentos preparando a instituição para o período pós-pandemia de Covid-19 

e para situações similares, revisando e aperfeiçoando as normativas e regimentos 

administrativos, buscado meios legais para disponibilizar equipamentos e ambientação para 

trabalho remoto dos servidores. 

 

Orçamento e Transparência 
 

• Propiciar a familiarização da comunidade (Discentes, Docentes, Técnicos Administrativos e 

comunidade externa) com as atividades desenvolvidas pela administração pública, com foco 

na transparência e na prestação de contas a toda sociedade, com a participação das áreas 

envolvidas para compartilhamento de experiências técnicas, exitosas ou insatisfatórias. 

• Elaboração de vídeos institucionais, reuniões presenciais ou por vídeo conferência. 
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• Aprimorar a publicidade dos atos, a disponibilização de informações relativas à administração 

e a comunicação entre a Reitoria e Câmpus. 

✓ Integrar os Diretores Adjuntos Administrativos e Educacionais ao COLDIR; 

✓ Promover encontros bimestrais (presenciais ou por videoconferência) entre a Reitoria e 

Câmpus para compartilhamento de experiências técnicas, tomada de decisões e atualizações 

da legislação; institucionalizar o fórum de administração anualmente para troca de 

experiências, capacitações in company e realização de dinâmicas em grupo para integração 

dos servidores; 

✓ Aprimorar a disponibilização dos conteúdos administrativos por meio de página específica 

para a PRA, contendo os contatos de todos os servidores, organograma, manuais, roteiros, 

fluxos, modelos de documentos, instruções normativas, portarias e legislações pertinentes; 

✓ Realizar treinamento sobre a Matriz Orçamentária para que a tomada de decisões seja mais 

eficiente, contribuindo para que o planejamento orçamentário do câmpus ocorra de forma 

equilibrada. 

 

• Ampliação do painel orçamentário (Transparência ao alcance de todos) para as modalidades 

de licitações, relatório de gestão, pesquisa, ensino, extensão, inovação e assistência 

estudantil, visando o fortalecimento da transparência dos processos da Instituição, gerando 

Boletins Periódicos para prestação de contas da reitoria e câmpus. 

• Ampliar a gestão democrática e participativa no planejamento orçamentário anual, por meio 

do diálogo com entre o GT de Orçamento, membros do CONCAM e gestores dos câmpus e 

reitoria. 

✓ Aprimorar o Orçamento Participativo, orientando os câmpus para que as discussões no 

CONCAM ocorram com antecedência de um semestre em relação ao fechamento do 

orçamento da união, permitindo que cada câmpus tenha seu planejamento realizado sempre 

no ano anterior e com prazo para adequações quanto a remanejamentos, cortes e 

contingenciamentos do Governo Federal. 
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DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

 

Transparência das ações administrativas e de participação através de 
ferramentas informatizadas 
 

• Adotar sistema de informação para emissão e lançamento de portarias de forma 

automatizado nos sistemas de pagamento, de cadastro, SUAP, como forma de garantir e 

aumentar a transparência e efetividade dos processos do gabinete, da gestão de pessoal, das 

coordenadorias de apoio a direção e diretores dos câmpus. 

• Treinamento para todos os servidores dos câmpus responsáveis pela manutenção e 

atualização dos Portais Institucionais, para efetivar espaços únicos de transparência de forma 

padronizada. Isto permite estabelecer os responsáveis pela manutenção e atualização dos 

portais institucionais. 

• Criação de uma sistemática de divulgação das ações da Ouvidoria e Auditoria Interna, 

permitindo que a comunidade acompanhe demandas e encaminhamentos desses setores. 

• Realizar o acompanhamento das ações e indicadores do PDI, com elaboração de relatório 

anual contendo objetivos, ações e metas de cada unidade organizacional, de modo a valorizar 

e dar efetividade ao planejamento previsto no PDI. 

• Monitorar e apoiar a execução dos Planos de Desenvolvimento das Unidades (PDU), 

permitindo acompanhamento dos indicadores e alcance das metas institucionais. 

 

Aprimoramento do sistema único para a gestão das áreas de ensino, 
pesquisa, extensão e administração (SUAP) 
 

• Formação continuada da equipe de TI responsável pelo desenvolvimento, manutenção e 

suporte do sistema integrado do IFSP. 

• Implantação dos módulos adicionais do SUAP que ainda não foram adotados no IFSP, 

garantindo o treinamento, manutenção e suporte aos mesmos. 

• Incentivar ações de grupos diversos nos câmpus do IFSP, para que soluções pontuais possam 

ser estudadas e adequadas para implantação e disponibilização no SUAP. 
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Desenvolvimento do Projeto IFSP Digital 
 

• Criação de videoaulas a partir dos manuais já existentes, disponibilizando formação de pessoal 

com a utilização desses recursos. 

• Incentivo aos técnicos administrativos, com disponibilização de carga horária semanal, para 

preparação de tutoriais/manuais de utilização de rotinas e procedimentos digitais atuais e 

vindouros. 

• Articular entre as áreas finalísticas para a adoção cada vez maior de processos digitais, 

aprimorando o mapeamento de processos e digitalização dos mesmos. 

 

Qualidade de vida, promoção da saúde e melhoria do clima organizacional 
 

• Implantação do Centro de Saúde do Servidor, com estrutura física própria e adequada ao 

melhor atendimento da comunidade. 

• Estruturação do consultório odontológico. 

• Viabilização e desenvolvimento de uma política de atendimento odontológico básico para 

discentes. 

• Implantação de academia ao ar livre em todos os câmpus do IFSP. 

• Desenvolvimento de um programa de ginástica laboral acessível para todos os servidores, 

através de um canal on-line para divulgação. 

• Implantar espaços adequados para servidoras e estudantes que amamentam. 

• Incentivar e viabilizar a execução da Campanha de Cores na Área de Saúde em todos os 

câmpus e reitoria. 

• Implementar o Programa de acompanhamento e monitoramento da saúde do servidor. 

• Buscar parcerias para descontos e benefícios em serviços e produtos de lazer, educação e 

saúde. 

• Implantação de uma política de gestão de conflitos. 

• Desenvolver programas de formação de servidores lotados na Gestão de Pessoal que vá além 

das funções meramente administrativas, buscando a promoção desse setor em outro nível de 

atendimento. 



 
 

 
 

31 
 

• Implementar o Programa de Melhoria do Clima Organizacional, buscando expoentes para o 

desenvolvimento da formação de pessoal, utilizando recursos de capacitação. 

• Criação de um fórum de desenvolvimento de pessoal, com intuito de construção mais efetiva 

do Plano de Desenvolvimento de Pessoal junto às demandas da comunidade. 

• Execução do Plano de Desenvolvimento de Pessoal (aprovado pelo Ministério da Economia) 

atendendo a demanda de todos os câmpus do IFSP. 

• Acompanhamento das políticas internas de capacitação e qualificação do IFSP, com vistas ao 

aprimoramento das mesmas, observando indicadores e metas previstos no PDI. 

• Realizar estudos para adequação do trabalho remoto às novas regras disponíveis e aplicáveis 

a todos os servidores do executivo.  

• Viabilizar a jornada flexibilizada de trabalho de 30 horas para os setores onde existe a previsão 

legal, desenvolvendo, a partir desses setores, estudo para ampliar aos demais. 

 

Programa PRD Pensando em Você 
 

Com foco em uma gestão mais próxima do servidor, o programa PRD Pensando em Você irá 

criar e monitorar um painel de desenvolvimento dos servidores frente suas progressões e 

promoções nas carreiras. Dessa forma, pretende-se elevar o nível e formação dos servidores, 

promovendo ações pontuais de formação, conforme demandas de cada categoria. Nesse 

sentido, serão tomadas as seguintes providências: 

• Efetivar a Escola de Governo junto à ENAP Virtual, fazendo a adesão enquanto parceiro 

institucional e promovendo a oferta e certificação de cursos de formação para servidores 

internos e externos ao IFSP. 

• Incentivar e criar mecanismos para que os servidores técnicos administrativos possam ser 

responsáveis por cursos de formação da Escola de Governo, promovendo cursos, 

principalmente, nas áreas de: 

✓ Formação de Coordenadores educacionais e administrativos; 

✓ Formação de Diretores Adjuntos educacionais e administrativos; 

✓ Formação de Diretores Gerais; 

✓ Formação de Pregoeiros e Fiscais de Contrato. 
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• Garantir as políticas de formação já existentes, criando programas de acompanhamento 

efetivo das ações já desenvolvidas ao longo dos últimos 7 anos. 

• Manutenção dos programas e ações de capacitação e qualificação dos servidores, analisando 

os indicadores alcançados para aprimorar e estabelecer novas diretrizes que venham a 

beneficiar a política de desenvolvimento de pessoal do IFSP. 

• Implantar uma política de formação de pessoal de forma contínua e integrada as reais 

demandas de cada setor. 

• Conhecer e identificar talentos e preferências nos servidores para seu melhor aproveitamento 

na instituição, aproximando a atuação em que cada servidor se sente mais habilitado, das reais 

demandas de cada setor. 

 

Adequação da força de trabalho 
 

• Estudos com participação da CIS, para estabelecer o quadro de pessoal em cada setor, 

analisando em conjunto os processos desenvolvidos, evitando a sobrecarga de alguns setores 

em detrimento a outros. 

• Reuniões com a gestão local de cada câmpus para pactuação de acordos de adequação da 

força de trabalho conforme previsto nas regulamentações superiores, com objetivo único de 

garantir que todos os câmpus tenham acesso ao número de servidores previstos na legislação, 

equiparando todos os câmpus sem privilégios e de forma técnica. 

• Divulgação de todos os acordos de adequação de pessoal firmados com as gestões locais, 

validando os mesmos junto aos órgãos colegiados, conforme suas atribuições. 

 

Tecnologia da Informação e Transformação Digital 
 
• Promover a certificação das equipes de TI da reitoria e dos câmpus, incluindo esse planejamento de 

formação na Política de Desenvolvimento de Pessoal do IFSP com metas anuais. 

• Construir coletivamente as Diretrizes estratégicas de TI e garantir sua execução. 

• Avançar na transformação digital do IFSP, informatizando todas as bases e controles das áreas 

finalísticas, bem como disponibilizando consultas e relatórios para atender as demandas dos 

câmpus e reitoria. 
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• Avançar na utilização de serviços como GSuite, Armazenamento em Nuvem, AWS, Microsoft, 

dentre outros. 

• Prover espaços de formação entre as equipes, fomentando a realização do WTI anualmente 

como espaço de compartilhamento das melhores práticas de TI adotadas no IFSP. 

• Ampliar a divulgação e consequentemente o uso da rede Eduroam no IFSP. 
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AÇÕES SISTÊMICAS 

 

Assuntos Estudantis 
 

 

• Estabelecer um departamento de Assuntos Estudantis que, além de atenção às diversas 

questões relativas ao corpo discente, contribua para a aproximação deste com a reitoria, 

propiciando canal direto de comunicação entre ambos.  

• Definir e promover agenda anual para eventos estudantis como Jogos Esportivos, Jogos de 

Conhecimento, Competições tecnológicas, Jogos E-Sports, Olimpíadas de conhecimento, etc, 

incentivando a participação dos estudantes. 

• Estimular a criação e participação estudantil em Centros Acadêmicos, Atléticas e empresas 

Juniores. 

• Investir em espaços adequados para as entidades estudantis e área de convivência dos 

estudantes. 

•  Apoiar a criação do Diretório Acadêmico Central dos Estudantes, propiciando a logística 

necessária para organização, eleições e estruturação, incluindo o estabelecimento de uma 

sede. 

• Realizar estudo para implantação de uma metodologia de contratação de restaurante 

estudantil que viabilize e priorize um maior subsídio da alimentação por parte do IFSP aos 

discentes. 

• Atualizar a política de assistência estudantil no que tange a limites de valores por modalidade, 

como moradia, alimentação, transporte, auxílio creche, dentre outros. 

• Avançar com o plano diretor de infraestrutura no sentido de garantir o restaurante estudantil 

nos câmpus que ainda não possuem. 

• Estabelecer uma Política para Egressos, com acompanhamento por diferentes canais, 

promovendo apoio, interação entre egressos, estímulo a parcerias e empreendedorismo, 

contato com o IFSP e informação para melhora das políticas institucionais. 
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Inclusão e diversidade 

 
• Defender a inclusão e respeito à diversidade, tratando tal temática como transversal, não de 

maneira isolada a uma Pró-reitoria ou departamento. 

• Apoiar e ampliar a atuação do Núcleo de Estudos Afro-brasileiros e Indígenas (NEABI) e do 

Núcleo de Estudos sobre Gênero e Sexualidade (NUGS), prevendo agenda anual e orçamento 

específico para suas ações, assim como eventos e projetos de ensino, pesquisa e extensão. 

• Propor a reorganização dos Núcleos de apoio às pessoas com necessidades educacionais 

específicas (NAPNE), entendendo a atuação destes nos câmpus no suporte ao Atendimento 

Educacional Especializado, mas criando a dimensão de Núcleo de Estudos para que, vinculado 

à reitoria como NEABI e NUGS, atue na promoção de políticas e ações institucionais. 

• Propor a participação de estudantes nos Núcleos. 

• Combater o racismo, capacitismo, sexismo, machismo, assédio e toda forma de discriminação, 

zelando pela inclusão e respeito à diversidade, promovendo permanentemente ações junto 

aos estudantes e servidores, tanto para a conscientização, quanto para a resposta a condutas 

inapropriadas na instituição. 

• Ampliar e divulgar os canais de comunicação de proteção/orientação contra discriminação. 

• Discussão e promoção de ações afirmativas próprias para os processos seletivos e editais de 

Ensino, Pesquisa e Extensão. 

 

Comunicação 
 

• Consolidar uma assessoria de imprensa/relações públicas institucional, que zele pela imagem 

da instituição, desenvolva, oriente e acompanhe a divulgação das ações do IFSP e 

relacionamento com outras instituições e sociedade. 

• Interiorizar a comunicação, capacitando equipes nos câmpus para executar este trabalho com 

qualidade, divulgando o câmpus, processos seletivos, atendendo imprensa, etc. 

• Implementar Tv e/ou rádio educativa em cada câmpus ou em parcerias entre câmpus. 
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• Estabelecer canal com os estudantes para que estes divulguem institucionalmente suas ações, 

campanhas, atividades de centros acadêmicos, empresas Junior, etc. 

• Desenvolver o Jornalismo Científico como forma de comunicar à sociedade a atuação do IFSP 

em Ciência e Tecnologia. 

• Reformular o Portal Institucional segmentando a informação para servidores, discentes e 

sociedade em geral, facilitando a interface e acesso à informação, tanto com fins de divulgação 

e transparência, como de procedimentos e documentos. 

• Desenvolver canais de comunicação para os meios mais populares, como por exemplo whats 

app. 

 

Internacionalização 
 

• Consolidar setor responsável pela promoção das relações internacionais, convênios e 

intercâmbio de alunos e servidores. 

• Estimular e apoiar acordos de cooperação técnica internacional. 

• Desenvolver infraestrutura para videoconferência e eventos com participação de 

estrangeiros. 

• Disponibilizar páginas e conteúdo no Portal institucional em diferentes idiomas. 

• Promover projetos de intercâmbio para alunos e servidores, bem como missões para contato 

com instituições internacionais e suas experiências, trazendo para o IFSP propostas 

inovadoras. 

• Definir um plano de internacionalização de curto e longo prazo, com planejamento financeiro 

e propostas para os currículos, viabilizando a creditação internacional dos diplomas do IFSP. 

• Capacitar servidores para ações de internacionalização. 

• Estimular o aprendizado de línguas estrangeiras por estudantes e servidores. 

• Estimular a criação de Centros de Línguas nos câmpus para oferta de cursos de idiomas, 

formação continuada, exames de proficiência e eventos culturais. 
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Gestão, Participação e Transparência 
 

• Estreitar articulação entre gabinete e Pró-reitorias, realizando planejamento estratégico, 

otimizando recursos humanos e financeiros. 

• Estabelecer calendário institucional conjunto, consolidando a indissociabilidade entre Ensino, 

Pesquisa e Extensão. 

• Aproximar reitoria e câmpus, organizando visitas de servidores da reitoria aos câmpus para 

reuniões e eventos, propiciando o diálogo entre servidores em exercício nos câmpus e reitoria, 

bem como participação de servidores da reitoria no planejamento semestral dos câmpus, 

apresentando perspectivas para o período e colhendo demandas locais. 

• Estruturar um departamento de Gestão de Conflitos e Apoio Jurídico, para orientação dos 

câmpus em relação a procedimentos administrativos, conferindo agilidade na resolução de 

problemas. 

• Promover o programa “Como Funciona”, familiarizando alunos e servidores em sistemas 

técnicos e políticos internos e externos ao IFSP. 

• Fortalecer os espaços colegiados, a saber: Conselho Superior (Consup), Conselho de Ensino 

(Conen), Conselho de Pesquisa, Inovação e Pós-graduação (Conpip), Conselho de Extensão 

(Conex), Conselho de Inovação Tecnológica (CIT) e os Conselhos de Câmpus (Concam).  

✓ Incentivar a participação da comunidade, servidores, alunos e demais representações nesses 

espaços; 

✓ Buscar a capacitação dos conselheiros em questões atinentes às discussões de cada conselho; 

✓ Promover ambiente amistoso e organizado para as reuniões; 

✓ Ciar uma agenda de reuniões conjuntas entre os Conselhos de Ensino, Pesquisa e Extensão. 

 

• Consolidar o Coldir como espaço de discussão e planejamento estratégico, ampliado para a 

participação das Diretorias Administrativas e Educacionais, de forma transparente a toda a 

comunidade. 

• Estabelecer a divulgação das agendas das Pró-reitorias e boletins de serviço, dando maior 

transparência à gestão. 
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• Desenvolver política e práticas de governança, racionalizando os gastos, buscando a 

integridade, probidade e desempenho em retorno ao investimento público. 

• Desenvolver a política de Compliance, qualificando gestores e equipes de assessoramento, 

promovendo a difusão das práticas e planos de integridade, tornando o conceito de 

conformidade como intrínseco às ações do IFSP.  

• Focar em ações de sustentabilidade e economia, com ampliação de aquisição de sistemas 

fotovoltaicos; resgate e ampliação dos sistemas de reaproveitamento de água; 

desenvolvimento do Programa IF-Inteligente, com foco na economia de energia elétrica e 

água; Programa Lixenergia, em parceria com CEAGESP para recepção e aproveitamento de 

biomassa na produção de gás e adubo orgânico; Programa Papel Zero, potencializando o IFSP 

Digital. 

• Continuidade das Ações de infraestrutura, considerando as necessidades de 

complementação, adequação e manutenção dos câmpus e reitoria. 

• Continuidade e ampliação da busca de orçamento extraordinário junto à SETEC/MEC e por 

meio de emendas parlamentares. 

• Ampliar a atuação e desenvolver a Editora do IFSP com vistas a propiciar a difusão do 

conhecimento e publicação da produção da comunidade do IFSP. 

• Implantar o Núcleo de Inteligência e Sustentabilidade, atuando da coleta, tratamento e 

disponibilização de dados institucionais, auxiliando na tomada de decisão de todos os setores 

do IFSP e dando subsídios para comissões como as responsáveis pelo PDI, PDU, CPA, 

Orçamento e Infraestrutura, Relatório de Gestão, etc. 

• Ampliar e fortalecer a atuação da Comissão Própria de Avaliação (CPA), para que esta continue 

atuando pelos princípios da transparência, exequibilidade, fidedignidade e ética, com 

autonomia em relação aos órgãos e dirigentes da instituição. 

✓ Desenvolvimento de novas metodologias, em articulação com o Núcleo de Inteligência e 

Sustentabilidade; 

✓ Extensão da atuação das CPAs locais para os demais níveis de ensino, propiciando adequada 

avaliação institucional e informação para a melhoria nos câmpus; 

✓ Estabelecimento de estrutura para a CPA, com sala própria, equipamentos e recursos 

humanos. 
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• Apoiar a Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD) e a Comissão Interna de 

Supervisão do Plano de Carreira dos Cargos de Técnico-Administrativos em Educação (CIS). 

✓ Dar continuidade à criação de CPPDs locais em todos os câmpus; 

✓ Incentivar e apoiar a criação das CIS locais em todos os câmpus; 

✓ Incentivar a participação nas comissões; 

✓ Fortalecer a participação da CIS e CPPD como instâncias consultivas nas políticas de gestão de 

pessoas;  

✓ Buscar estrutura adequada para as comissões, quanto a instalações, equipamentos e recursos 

humanos; 

✓ Apoiar a participação dos membros das comissões em eventos relacionados à atuação das 

mesmas. 

 

• Dar subsídios e criar espaços de discussão e análise sobre o atendimento dos percentuais de 

oferta da lei de criação. 

• Criar o Centro de Estudos Convergentes, fomentando a pesquisa multidisciplinar e reflexão de 

temas relevantes para o IFSP, utilizando os dados da instituição, correlacionando-os com a 

conjuntura econômica e política, de modo a apresentar análises, projeções e propostas que 

subsidiem a gestão no tratamento de problemas e na busca pelo atendimento de seus 

balizadores e função social. 

✓ Fomento de pesquisas que analisem os dados institucionais, quantitativos e qualitativos, em 

articulação com a conjuntura nacional e indicadores externos, permitindo um olhar 

multidisciplinar sobre fenômenos complexos como evasão, mudanças no arranjo produtivo, 

legislação educacional, bem como temas de estudo permanente como educação integral, 

educação profissional e tecnológica; 

✓ Diálogo com pesquisas realizadas pelos servidores em programas de pós-graduação de outras 

instituições; 

✓ Promoção de eventos com compartilhamento e discussão destes estudos junto à comunidade; 

✓ Atenção a estas pesquisas e discussões junto à comunidade, de modo a orientar políticas 

institucionais; 

✓ Propiciar envolvimento da comunidade do IFSP com temas de gestão, estimulando pesquisas 

e grupos de trabalho multidisciplinar sobre diferentes temáticas que impactam direta ou 

indiretamente no desenvolvimento e objetivos da instituição.



 

 
 

 

 

“Minha trajetória pessoal é marcada pela superação 

das desigualdades sociais por meio da educação. 

Como docente e gestor, o que me move é possibilitar que mais 

pessoas tenham a vida transformada pela educação, produção 

e compartilhamento de conhecimento. 

Com a experiência do que já foi feito, tenho a certeza de que, 

juntos, podemos fazer ainda mais. 

Podemos fazer o IFSP cada vez mais forte!” 

                                                                  Silmário Santos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


