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Introdução 
 

Este documento apresenta uma proposta de 
gestão para o Instituto Federal de Educação, Ciência 
e Tecnologia de São Paulo (IFSP), elaborada pelo 
Coletivo IFSP Democrático. Considerando a 
complexidade de processos decisórios que envolvem 
a vida institucional, esse programa foi debatido e 
construído coletivamente, com representantes de 
todos os segmentos da comunidade interna do IFSP. 
Sabe-se, entretanto, que, apesar desta construção 
coletiva, o projeto contém concepções que não estão 
cristalizadas e que, portanto, devem estar em debate 
contínuo na Instituição, motivo pelo qual um de seus 
aspectos relevantes é a Gestão Democrática. 

         A partir do debate sobre os avanços e as 
limitações da Instituição, bem como sobre a 
identidade dos Institutos Federais, o coletivo 
identificou quatro desafios centrais para a próxima 
gestão: I) fortalecimento da identidade da Instituição; 
II) resistência aos ataques à Rede Federal e à 
educação pública; III) consolidação de estratégias 
institucionais de diálogo e participação; e IV) 
contenção da evasão. Para a superação desses 
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desafios, as ações propostas neste programa 
atendem a um conjunto de princípios norteadores, os 
quais são apresentados a seguir.  

Conheça nosso candidato! 

WILSON DE ANDRADE MATOS 

♦ Bacharel (PUC-SP/1991) e 
Licenciado (USP/2001) em 
Física, é professor desde 
1992  

♦ Professor da Rede Estadual 
de Educação por 15 anos  

♦ Professor EBTT de Física do Instituto Federal de 
São Paulo, Câmpus São Paulo, desde 2006, 
onde: 
• Lecionou nos cursos Técnicos Integrados ao 

Médio, no Curso de Proeja e superiores, 
principalmente na Licenciatura em Física 

• Desempenhou as funções de coordenador 
da Sub-área de Física (2008-2009) e 
Coordenador do Curso de Licenciatura em 
Física do Campus São Paulo (2012-2013) 

♦ Diretor de Educação Básica da Pró-Reitoria de 
Ensino ( 2010-2011)  
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♦ Pró-reitor de Extensão do IFSP (2013-jun de 
2020), com destaque para as seguintes ações: 
• Criação de programas como o Fomento a 

Mulheres do IFSP, Cursinhos Populares do 
IFSP e ECOSOL 

• Organização dos debates e 
encaminhamentos que culminaram na 
institucionalização do Neabi e Nugs no IFSP 

• Divulgação das ações de Extensão por meio 
da criação da Revista Compartilhar e 
realização de cinco edições do CONEMAC – 
Congresso de Extensão e Mostra de Arte e 
Cultura do IFSP 

• Normatização das Empresas Juniores no 
IFSP 
 

♦ Coordenador Geral do Fórum de Pró-reitores 
de Extensão da Rede Federal de Educação 
Profissional, Científica e Tecnológica  

♦ Membro Comissão de Especialistas da Câmara 
de Educação Superior do Conselho Nacional 
de Educação para Formulação das Diretrizes 
Nacionais da Extensão da Educação Superior 
Brasileira (2017-2018) 
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Princípios 
 

1 - Gestão democrática comprometida com o diálogo 
e a participação direta dos discentes, dos servidores 
e da sociedade, de caráter popular e com foco na 
transformação da realidade brasileira injusta e 
desigual. 

2 - Fortalecimento dos espaços coletivos de decisões; 
centralidade na democracia, cidadania, equidade em 
todos os espaços do IFSP, de forma a garantir a 
representatividade e a aprendizagem social. 

3 - Educação integral, popular, emancipadora e 
politécnica comprometida com as transformações 
sociais, políticas, científicas, tecnológicas, culturais e 
ambientais necessárias para a superação da 
realidade de injustiça e desigualdade nos diferentes 
territórios de atuação do IFSP. 

4 - Educação para a liberdade e a criatividade. 

5 - Promoção e respeito aos Direitos Humanos de 
forma estruturante na gestão, no ensino, na pesquisa 
e na extensão do IFSP, com valorização das 
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diversidades humanas e intencionalmente contra o 
racismo, o machismo e o capacitismo e quaisquer 
formas ou tipos de discriminação, preconceito e 
exclusão. 

6 - Indissociabilidade entre Ensino, Pesquisa e 
Extensão pautada na articulação e equilíbrio dessas 
dimensões educativas com respeito, equidade e sem 
hierarquias; compreensão do Ensino, Pesquisa e 
Extensão como dimensões educativas que propiciam 
interações sistemáticas de compartilhamento e 
construção de conhecimento e tecnologias, 
socialmente referenciadas, com sensibilidade e 
compromisso social e sustentável, para dialogar com 
as demandas dos arranjos produtivos, sociais e 
culturais das localidades. 

7 - Consolidação da política de acesso, permanência 
e êxito dos estudantes, ampliando as ações de 
acolhimento e de pertencimento à instituição. 

8 - Abertura e comprometimento ambiental das 
políticas do IFSP. 

9 - Diálogo e ações institucionais do IFSP voltados ao 
mundo rural com vistas à superação da supremacia 
da visão urbana e industrial da Instituição. 
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10 - Gestão humanizada de pessoas, com atenção à 
valorização profissional e às relações interpessoais 
no ambiente de trabalho.  
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I – Fortalecimento da identidade do 
IFSP 

Os Institutos Federais representam um modelo 
inovador quanto à proposta político-pedagógica, 
organizacional e institucional, que visa estabelecer 
uma relação com a territorialidade e a articulação 
com outras políticas sociais, tendo como objetivo a 
intervenção na realidade e a transformação social. 

É por meio do diálogo, parcerias e acordos 
com instituições do setor produtivo, movimentos 
sociais, sindicatos e sociedade civil organizada que o 
IFSP cumprirá sua missão constitutiva de apoiar o 
desenvolvimento local, regional e, consequentemente, 
o global, mediante a promoção de ações de ensino, 
pesquisa e extensão. 

● Promover a formação da comunidade interna 
sobre as especificidades institucionais para 
que possa planejar sua atuação e atingir os 
objetivos próprios do IFSP, destacando o seu 
papel de intervenção na territorialidade em 
diálogo com a comunidade e o poder público 
local. 
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● Ampliar a interlocução dos câmpus com a 
comunidade externa, fortalecendo o 
sentimento de pertencimento e aprofundando 
a participação de movimentos sociais e 
organizações da sociedade civil para as 
tomadas de decisões institucionais. 

● Promover um programa de formação de 
lideranças e porta-vozes para representação 
do IFSP diante dos públicos. 

● Fomentar uma campanha contínua de 
posicionamento e identificação da marca do 
IFSP.  

● Promover a formação de comissões de 
comunicação nos câmpus e estimular a 
participação de estudantes nestas comissões. 

● Aproximar a comunicação institucional da 
comunidade acadêmica e dar visibilidade a 
conteúdos comunicacionais relevantes 
produzidos pelos alunos. 

● Verificar a viabilidade de criação de um 
espaço, no site e nas redes sociais 
institucionais, para ações de educomunicação 
como as rádios e os jornais estudantis. 

● Publicar periódicos virtuais ou físicos com 
informações sobre o IFSP, tais como anuário 
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atualizado, boletins informativos, revistas, 
relatórios de ações etc. 
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II – Gestão democrática e 
fortalecimento dos espaços 
coletivos de decisões 

Gestão democrática é uma forma de gerir 
legitimada pelo discurso e pela prática da 
participação ampla e plena, que pressupõe a 
transparência dos processos, guiada pela 
perspectiva de mudança nas estruturas burocráticas 
autoritárias.  

O desafio que se coloca para o IFSP é a 
organização de espaços dialógicos e a implantação 
de canais fluidos que possibilitem e garantam os 
direitos de sua comunidade interna e externa, o 
respeito, a participação, a transparência, a 
representatividade, a criticidade e a igualdade de 
oportunidades. 

1. Órgãos superiores e colegiados 

● Fortalecer o Conselho Superior (Consup), 
Conselhos de Câmpus (Concam), Conselho de 
Ensino (Conen), Conselho de Pesquisa, 
Inovação e Pós-graduação (Conpip), Conselho 
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de Extensão (Conex) e Conselho de Inovação 
Tecnológica (CIT). 

● Fortalecer e estimular a participação dos 
segmentos que compõem a comunidade 
acadêmica, os estudantes egressos e a 
sociedade civil nos órgãos colegiados. 

● Criar grupo de trabalho para o 
assessoramento técnico especializado aos 
conselheiros e servidores responsáveis por 
propor documentos e relatórios no âmbito dos 
órgãos colegiados. 

● Participar de órgãos colegiados externos ao 
IFSP, como Fóruns e Conselhos de Educação e 
Cultura, Entidade Sindical representativa da 
categoria dos servidores, entre outros. 

● Mobilizar esforços para incluir a representação 
paritária de gênero e raça nos órgãos 
colegiados, equipes diretivas e chefias na 
reitoria e nos câmpus do IFSP.  

● Garantir a participação de representantes da 
entidade dos trabalhadores da educação que 
atua no IFSP no Conselho Superior. 
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2. Participação Estudantil 

● Garantir a representação paritária dos 
estudantes em todos os órgãos colegiados. 

● Estimular a organização estudantil nos 
câmpus, por meio de grêmio estudantil, centro 
acadêmico e diretório acadêmico. 

● Incentivar a criação de coletivos socioculturais 
e de estudos no IFSP. 

● Oferecer condições para a realização de 
encontros e congressos do movimento 
estudantil do IFSP. 

3. Ouvidoria 

● Fortalecer a ouvidoria do IFSP, criando 
medidas educativas que envolvam a 
participação da comunidade acadêmica e 
demais setores da sociedade. 

● Promover eleição para a ouvidoria do IFSP. 
● Promover a comunicação transparente com a 

comunidade interna e externa para o 
acolhimento de sugestões, críticas, 
reclamações, elogios e observações com vistas 
ao aprimoramento da gestão. 
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● Publicizar os canais de recepção e 
atendimento da ouvidoria. 

● Aprimorar os canais de recepção das 
manifestações das cidadãs e dos cidadãos, 
compreendendo a garantia de equipe 
qualificada para o registro, a análise, o 
encaminhamento e o retorno das 
manifestações recepcionadas pela ouvidoria. 

● Promover canais de comunicação direta com 
órgãos do IFSP para garantir a resolução e o 
retorno das manifestações recepcionadas. 

● Fazer a manutenção dos registros e a 
elaboração de indicadores de 
acompanhamento. 

● Solicitar o desenvolvimento no SUAP de um 
canal de comunicação direta com a ouvidoria. 
Esse canal poderá ser adicionado na página 
inicial do SUAP, antes do login, para que 
possam ser encaminhadas solicitações pela 
comunidade externa, e também o acesso via 
sistema aos servidores e alunos. 

4. Transparência 

4.1 Orçamento Participativo e Gestão de Recursos 
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● Adotar a prática de orçamento participativo, 
estabelecendo diálogo com a comunidade 
interna para a definição e distribuição dos 
recursos e investimentos prioritários. 

● Promover a participação dos segmentos da 
comunidade interna no estabelecimento das 
prioridades no uso dos recursos da instituição, 
em consonância com as metas indicadas no 
Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) do 
IFSP e a Matriz Orçamentária de Referência 
Federal da Educação Tecnológica. 

● Criar um conselho de orçamento participativo, 
com representação dos segmentos da 
comunidade interna, para coordenar a 
elaboração e monitoramento do orçamento 
democrático do IFSP. 

● Estabelecer critérios transparentes e 
republicanos na divisão dos recursos.  

● Maximizar a matriz orçamentária do IFSP junto 
à SETEC/MEC por meio do incremento de 
indicadores, tais como diminuição da evasão e 
ocupação de vagas ociosas. 

● Ampliar a captação de recursos através de 
projetos junto aos órgãos públicos das 
diferentes esferas de governo. 
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● Aprimorar os mecanismos institucionais de 
planejamento, captação e execução de 
recursos via emendas parlamentares. 

● Fomentar a captação de recursos por meio de 
projetos e ações inovadores.  

● Descentralizar a gestão operacional e a 
execução de recursos nos câmpus, visando 
aumentar a eficiência e o atendimento às 
especificidades locais. 

● Ampliar as diretrizes orçamentárias para as 
áreas de pesquisa, extensão, assistência 
estudantil e internacionalização do IFSP. 

● Empregar esforços para garantir investimento 
em obras prioritárias como sala de aula, 
refeitório, biblioteca, quadra-poliesportiva, 
acessibilidade e laboratório. 

● Buscar recursos para retomar o plano de 
expansão do IFSP, prevendo estratégias 
compensatórias que não precarizem as 
unidades já consolidadas em nossa Instituição. 

4.2 Relatório de Gestão 

● Sistematizar e publicizar as ações e atividades 
realizadas anualmente como forma de prestar 
contas à sociedade. 
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● Consolidar as informações da atuação nas 
diferentes áreas pelo IFSP. 

4.3 Lei de Acesso à Informação (LAI) 

● Aprimorar a transparência pública no IFSP nos 
termos da Lei de Acesso à Informação (Lei n.º 
12.527/2011). 

● Efetivar políticas públicas de acesso à 
informação, como, por exemplo, a 
modernização do sítio eletrônico, evidenciando 
uma plataforma mais interativa e inclusiva. 

● Garantir a divulgação dos conteúdos 
estabelecidos pela LAI, tais como: a estrutura 
organizacional, endereços, telefones, horários 
de atendimento, despesas, procedimentos 
licitatórios (editais e resultados), contratos 
celebrados, acompanhamento de programas, 
ações, projetos, obras e perguntas mais 
frequentes da sociedade. 

 

4.4 Comunicação Institucional 

● Aprimorar os canais de comunicação interna e 
externa, com a presença de servidores 
qualificados que possam otimizar instrumentos 



20 
 

como páginas na internet, redes sociais, 
plataformas de videoconferência, rádios etc. 

● Dar aporte à construção da Política de 
Comunicação junto à comunidade do IFSP, por 
meio de audiências públicas visando 
apreender o que a comunidade entende e 
espera da comunicação institucional. 

● Proporcionar uma comunicação sistêmica e 
compartilhada, que envolva os demais setores 
da Instituição e que contribua com a 
circulação mais efetiva das informações e com 
a transparência. 

● Promover um programa de formação para 
servidores voltado ao uso das ferramentas 
institucionais de comunicação. 

● Traduzir o conteúdo do site institucional para 
outro idioma. 

5. Transparência nos câmpus 

● Acompanhar os processos decisórios 
buscando garantir a participação dos setores 
e profissionais envolvidos, com divulgação nos 
meios oficiais. 
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● Dar visibilidade às iniciativas de ensino, 
pesquisa, extensão e inovação nos canais 
oficiais dos câmpus. 

● Dar visibilidade e divulgar as ações dos 
núcleos locais e promover parcerias com o 
Núcleo de Estudos Afro-brasileiros e Indígenas 
(NEABI), Núcleo de Estudos sobre Gênero e 
Sexualidade (NUGS) e Núcleo de Apoio às 
Pessoas com Necessidades Educacionais 
Específicas (NAPNE). 

6. Melhoria da qualidade e acesso aos dados 

● Aprimorar constantemente os canais de acesso 
às informações relacionadas ao IFSP, bem 
como os de interface com outros órgãos e 
sistemas, como SUAP e SIGEP. 

● Desenvolver mecanismos no SUAP que 
possibilitem o acesso a dados públicos 
atualizados em tempo real. 

● Aprimorar a gestão dos dados no SUAP e o 
cruzamento inteligente dos dados, permitindo 
a geração de relatórios, gráficos, estatísticas e 
outras ferramentas conforme o perfil de acesso 
do solicitante embasado na normativa que o 
estabelece. 
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● Criar Plano de Dados Abertos que abarque, 
além das exigências legais, outros mecanismos 
que facilitem o controle social de todas as 
ações institucionais. 

III – Política educacional 
Neste Programa, as políticas para o ensino, a 

pesquisa e a extensão, vislumbrando-se o papel 
educativo e pedagógico envolvido em cada um 
desses pilares, são igualmente denominadas Políticas 
Educacionais. 

Importante compreender que os elementos 
necessários para a composição do processo 
educativo aqui considerados são concebidos numa 
perspectiva dinâmica e dialógica, além de dialética, o 
que significa dizer que estão abertos ao 
aprimoramento e não representam concepções 
definitivas e cristalizadas, tampouco se pretendem 
únicos na constituição de uma política educacional 
para o IFSP. 

Optamos por apresentá-los separadamente 
por uma questão didática, embora os concebamos 
como indissociáveis. Tais elementos expressam, em 
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grande medida, a nossa concepção de formação 
humana integral que deve adquirir cada vez mais um 
caráter politécnico e omnilateral. Ou seja, associar 
conhecimentos gerais e técnicos, intelectuais e 
práticos, abarcando os saberes tecnológicos e 
culturais construídos socialmente para a formação 
não somente de profissionais especializados, mas de 
cidadãos capazes de   desenvolver todas as suas 
potencialidades e transformar a sua realidade.  

1. Educação Básica 

1.1 Ensino Médio Integrado (EMI) 

Associada às estruturas dessa sociedade 
desigual e injusta estão concepções de trabalho e de 
educação, que historicamente promoveram uma 
cisão entre teoria e prática, entre educação técnica e 
educação humanística. Por isso, um dos pressupostos 
iniciais de uma abordagem educacional, nestas 
modalidades de ensino, deve consistir em iniciativas 
que visem a reparação desta separação.  

● Assegurar a manutenção do EMI como política 
educacional prioritária no IFSP. 

● Valorizar a formação integral do estudante e a 
sua vinculação com o Mundo do Trabalho, 
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buscando um referencial que assegure a 
realidade como ponto de referência para a 
definição do currículo escolar. 

● Exortar para que todos os componentes 
curriculares do Núcleo Comum sejam ofertados 
anualmente nos cursos de EMI. 

● Incentivar a integração curricular entre os 
conhecimentos do Núcleo Comum e da Área 
Técnica. 

● Avançar na Organização Didática e na 
proposta pedagógica dos cursos de EMI, de 
forma a enfrentar a compartimentalização de 
conhecimentos, a sobrecarga horária e as 
concepções tradicionais de ensino. 

● Fortalecer a interlocução do EMI com as redes 
públicas de ensino que ofertam o Ensino 
Fundamental II. 

● Promover discussões sobre currículo de 
referência sustentadas no compromisso sobre 
a produção do conhecimento e nos 
mecanismos que determinam esse processo, 
sempre respeitando a autonomia e 
particularidade dos câmpus. 

● Implementar um programa de 
acompanhamento de egressos do EMI que 
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subsidie as Comissões para Elaboração e 
Implementação de Projeto Pedagógico de 
Curso (CEIC) quanto à revisão e atualização 
dos cursos, quando necessário. 

● Fomentar a formação continuada de 
servidores nos princípios e fundamentos que 
regem a política voltada ao EMI, de forma a 
fortalecer os espaços de discussão e 
construção dos currículos integrados. 

1.2 Educação de Jovens e Adultos 

Com relação ao Programa Nacional de 
Integração da Educação Profissional com a 
Educação Básica, na Modalidade de Jovens e Adultos 
(PROEJA), destacamos as discussões já acumuladas 
sobre essa modalidade, assim como o seu caráter 
formador da dimensão profissional, que leva em 
conta o conhecimento tácito do estudante na 
formulação das práticas educativas e a construção 
de um currículo necessariamente integrado e 
articulado. 

● Fortalecer a política institucional no âmbito do 
PROEJA por meio da ampliação de sua oferta, 
sobretudo dos cursos desenvolvidos 
exclusivamente pelo IFSP.  
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● Ofertar cursos em diferentes formatos 
pedagógicos, que atendam às especificidades 
sociais e culturais dos diversos grupos, tais 
como a proposta de currículo integrado e da 
pedagogia da alternância. 

● Aperfeiçoar a Organização Didática 
reconhecendo a especificidade do PROEJA. 

● Adotar políticas e estabelecer parcerias para 
efetivar uma rede de proteção, permanência e 
êxito voltada aos alunos da educação de 
jovens e adultos. 

● Buscar parcerias que permitam a oferta 
próxima ao local de moradia ou trabalho do 
público da educação de jovens e adultos. 

● Fortalecer as comissões e subcomissões de 
permanência e êxito para a criação de 
estratégias de enfrentamento à evasão no 
âmbito do PROEJA. 

● Ampliar políticas de bolsas para o público do 
PROEJA. 

● Propor estratégias de divulgação apropriada 
dos cursos PROEJA junto à comunidade, bem 
como estabelecer formas mais adequadas de 
ingresso considerando a realidade de cada 
câmpus. 
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● Garantir processos de recuperação paralela e 
contínua, de estudos suplementares ou outras 
formas de apoio às necessidades educacionais 
apresentadas pelos estudantes do PROEJA. 

● Promover discussões sobre currículo de 
referência sustentadas no compromisso sobre 
a produção do conhecimento e nos 
mecanismos que determinam esse processo, 
sempre respeitando a autonomia e 
particularidade dos câmpus. 

1.3. Educação Profissional nas formas Concomitante e 
Subsequente 

Os cursos na forma concomitante do IFSP 
recebem estudantes que estão cursando o Ensino 
Médio em outras instituições públicas ou privadas. 
No caso dos cursos na forma subsequente, jovens e 
adultos que já concluíram o Ensino Médio buscam 
uma formação profissional. Muitos desses são 
trabalhadores que não tiveram oportunidade de 
educação para o trabalho e aprenderam o ofício na 
prática.  

O IFSP, ciente das necessidades desses 
estudantes, deverá se comprometer com a formação 
dos cidadãos trabalhadores, calcada nos princípios 
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de uma educação emancipatória, promovendo uma 
formação técnico-científica e humanista que 
promova a qualificação para o trabalho, ancorada 
pelos conhecimentos científicos e tecnológicos. 

● Fomentar o diálogo sobre uma formação com 
base humanística, científica e tecnológica nos 
cursos concomitantes e subsequentes. 

● Fortalecer os laços entre os cursos 
concomitantes e subsequentes e o Mundo do 
Trabalho. 

● Equipar e modernizar os laboratórios 
utilizados. 

● Constituir uma política de projetos 
integradores e de estágio curricular capaz de 
potencializar a prática profissional, a 
verticalização do ensino e o diálogo com o 
mundo do trabalho. 

● Estabelecer Grupos de Trabalho de 
professores dos cursos concomitante e 
subsequente para discutir currículos, a fim de 
romper a visão fragmentária e 
instrumentalizada do conhecimento. 

● Promover estudos sobre a evasão visando 
estruturar programas de permanência e êxito 
adequados às características desse alunado. 
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● Promover discussões sobre currículo de 
referência sustentadas no compromisso sobre 
a produção do conhecimento e nos 
mecanismos que determinam esse processo, 
sempre respeitando a autonomia e 
particularidade dos câmpus. 

● Implementar um programa de 
acompanhamento de egressos do 
concomitante e subsequente que subsidie as 
Comissões para Elaboração e Implementação 
de Projeto Pedagógico de Curso (CEIC) quanto 
à revisão e atualização dos cursos, quando 
necessário. 

2. Políticas de Ensino Superior 

2.1 Licenciatura e Formação de Professores 

O objetivo principal das licenciaturas é formar 
professores da educação básica que, no exercício da 
docência, contribuam de maneira crítica, criativa e 
participativa, para a construção de uma sociedade 
que valorize o exercício pleno da cidadania com 
equidade, solidariedade e justiça social. 
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Assim, a formação dos futuros professores e 
professoras no IFSP deve pautar-se em projetos 
exclusivos de licenciaturas, que articulem teoria e 
prática, conhecimentos didático-pedagógicos, 
saberes específicos de cada área, e que contemplem 
a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e 
extensão. 

● Incentivar a criação de um Observatório 
Educacional, que promova não somente o 
tratamento de dados sobre as várias 
realidades do IFSP, como também possibilite as  
discussões e debates sobre os diversos níveis e 
modalidades de ensino: Educação Profissional, 
Educação de Jovens e Adultos, Educação 
Escolar Indígena, Educação Escolar 
Quilombola, Educação do Campo, Educação 
Especial e Educação a Distância. 

● Estabelecer Grupos de Trabalho de 
professores dos cursos de licenciatura do IFSP 
para discutir os currículos, a fim de romper a 
visão fragmentária do conhecimento na busca 
da construção de uma visão integrada de 
formação de professores. 

● Fomentar uma formação comprometida com a 
discussão sobre a função social da escola e o 
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direito à educação de crianças, jovens e 
adultos, contemplando, no currículo, os 
diversos níveis, etapas e modalidades de 
ensino (Educação de Jovens e Adultos, 
Educação a Distância, Educação Escolar 
Indígena, Educação Escolar Quilombola, 
Educação do Campo e Educação Especial), 
bem como a gestão dos processos educativos 
e institucionais. 

● Realizar um levantamento sobre o 
desenvolvimento do item “Prática como 
componente curricular” nos diversos cursos de 
licenciatura do IFSP, visando organizar um 
repositório de boas práticas e, ao mesmo 
tempo, suscitar análises mais verticalizadas 
sobre esta temática. 

● Zelar pela inclusão de projetos de iniciação à 
docência nos Projetos Pedagógicos de Cursos 
(PPC), visando garantir experiências aos 
licenciandos junto às escolas de educação 
básica. 

● Promover parcerias com as redes públicas de 
ensino para o desenvolvimento de projetos de 
ensino, pesquisa e extensão que permitam a 
contextualização dos conhecimentos do curso, 
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o compartilhamento de questões de 
investigação e a atuação na realidade 
educacional. 

● Estabelecer uma sólida relação entre o IFSP e 
as Escolas Conveniadas para a realização de 
um projeto estruturado de Estágio 
Supervisionado. 

● Atuar em programas de divulgação científica e 
cultural junto à comunidade para publicizar os 
projetos e ações desenvolvidos pelas 
licenciaturas do IFSP e constituir fóruns de 
discussão. 

● Fortalecer os Núcleos Docentes Estruturantes 
(NDE’s) como espaço de reflexão e decisão 
sobre os processos pedagógicos da formação 
de professores. 

● Estudar a evasão nos cursos de licenciaturas 
com o intuito de propor mecanismos capazes 
de minimizar o abandono dos estudantes 
frente às condições concretas de 
profissionalização docente. 

● Implementar um programa de 
acompanhamento de egressos da licenciatura 
que subsidie os Núcleos Docentes 
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Estruturantes (NDE’s) quanto à revisão e 
atualização dos cursos, quando necessário. 

2.2 Bacharelados e Tecnologias 

Os câmpus dos Institutos Federais são 
organizados por eixos tecnológicos e estes, por sua 
vez, dialogam com a regionalidade de cada unidade. 
O IFSP possui o potencial de oferecer cursos de 
Tecnologia e Bacharelado com ampla capilaridade 
na comunidade local. Dessa forma, a percepção de 
formação tecnológica expande-se da dimensão 
escolar-universitária/escolar-trabalho para a 
dimensão de pertencimento, transformação e 
desenvolvimento local. 

Além disso, a coexistência de diferentes níveis 
de ensino numa mesma Instituição consolida-se como 
potencialidade única de formação. Essa realidade 
também impõe aos cursos de Bacharelados e 
Tecnologias o desafio de construir espaços para 
diálogo com os outros níveis e modalidades de 
ensino e com a comunidade, bem como a 
necessidade de formação contínua de servidores 
para a ressignificação dos espaços educacionais 
caracterizados por tais cursos. 
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● Constituir uma política de estágio curricular 
que abarque as discussões além da 
regulamentação, que possibilite a articulação, 
na prática, entre o ensino, a pesquisa e a 
extensão, e que permita a aproximação e o 
acompanhamento dos estudantes no Mundo 
do Trabalho. 

● Fortalecer as possibilidades de intercâmbio 
com instituições nacionais e internacionais. 

● Criar espaços nos Projetos Pedagógicos de 
Curso (PPC) que permitam demonstrar as 
possibilidades de articulação dos cursos de 
Bacharelado e Tecnologia com os cursos 
técnicos da Instituição. 

● Fortalecer os laços entre os cursos de 
Bacharelado e Tecnologia do IFSP e o Mundo 
do Trabalho. 

● Equipar e modernizar os laboratórios 
utilizados pelos cursos de Bacharelado e 
Tecnologia. 

● Estabelecer Grupos de Trabalho e fóruns de 
discussão entre professores (ou NDE) dos 
cursos de Tecnologia e Bacharelado do IFSP 
para fortalecer a discussão dos currículos, 
promover o diálogo, a troca de experiências, o 
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estudo, o desenvolvimento e avaliação desses 
cursos. 

● Fortalecer e ampliar a política de formação 
continuada de professores para a docência no 
ensino superior. 

● Atuar em programas de divulgação científica 
junto à comunidade. 

● Implementar um programa de 
acompanhamento de egressos da Tecnologia e 
Bacharelado que subsidie os Núcleos Docentes 
Estruturantes (NDE’s) quanto à revisão e 
atualização dos cursos, quando necessário. 

2.3 Pós-Graduação 

Seguindo o princípio da indissociabilidade 
entre Ensino, Pesquisa e Extensão, a Pós-Graduação 
vai além da formação de pesquisadores, 
possibilitando a educação contínua que pode 
auxiliar no desenvolvimento da capacidade de 
sistematização do graduado, no sentido de melhor 
compreender os processos de produção do 
conhecimento.  

Também como parte de um processo educativo 
institucional maior, a Pós-Graduação deve ser 
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pensada internamente de modo integrado e 
verticalizado, o que não implica na sua perda de 
autonomia para articular, interna e externamente, 
respostas complexas a problemas complexos. 

● Incentivar a integração, verticalização e 
compartilhamento de conhecimentos, 
problematizações e metodologias das áreas de 
Pós-Graduação entre si, inclusive inter-câmpus, 
e com outros níveis de educação no IFSP. 

● Fomentar a publicação e circulação interna 
das atividades desenvolvidas pelos programas 
de Pós-Graduação por meio de seminários, 
colóquios, periódicos e outros. 

● Criar, dentro dos cursos de Pós-Graduação, 
condições para o aumento e fortalecimento de 
grupos de pesquisa e de pesquisas 
interdisciplinares.  

● Incentivar o compartilhamento externo à 
Instituição das áreas de Pós-Graduação. 

● Criar e adequar os laboratórios para atender 
às necessidades dos cursos. 

● Incentivar a criação de curso de Pós-
Graduação inter-câmpus e em parcerias com 
outras Instituições de Ensino Superior. 
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● Tornar a Pós-Graduação acessível aos 
trabalhadores da educação básica conforme 
previsto no Plano Nacional de Educação. 

3. Educação a Distância 

O IFSP tem desenvolvido cursos na modalidade 
da Educação a Distância (EAD) desde 2009, quando 
aderiu ao Programa Escola Técnica Aberta do Brasil 
(e-Tec Brasil) do Ministério da Educação, e, em 2012, 
ao Profuncionário, direcionado aos servidores de 
escolas da rede pública de ensino. No final de 2018 foi 
criado o Centro de Referência em Educação a 
Distância (CEAD), ligado à Pró-Reitoria de Ensino, com 
o objetivo de fomentar e gerir a educação a distância 
no IFSP. 

Com a pandemia e as medidas de isolamento 
social, toda a comunidade precisou discutir a 
utilização de Ambientes Virtuais de Ensino e 
Aprendizagem (AVEA) e, consequentemente, a 
educação a distância volta ao centro das discussões, 
sendo levantadas suas possibilidades para atender 
grupos isolados ou que não têm possibilidade de 
ensino presencial, mas também seus desafios e riscos 
de precarização do trabalho docente. 
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● Promover fóruns para o debate sobre a EAD no 
IFSP, com o intuito de identificar demandas e 
estruturar uma política específica que 
considere a identidade institucional e o 
trabalho já desenvolvidos por equipes 
qualificadas. 

● Fortalecer o CEAD por meio do investimento em 
recursos humanos, materiais e tecnológicos 
para que os cursos oferecidos na modalidade 
tenham condições de efetivar uma educação 
humana integral. 

● Garantir que os cursos tenham número de 
estudantes pedagogicamente adequado, 
conforme o Projeto Pedagógico de Curso (PPC) 
e as especificidades dessa modalidade. 

● Fortalecer os núcleos, equipes e comissões que 
atuam na educação a distância nos câmpus e 
na reitoria, por meio de encontros formativos 
que propiciem a troca de experiências e a 
consolidação da política. 

● Garantir acessibilidade em todos os cursos 
EAD. 

● Ampliar a formação de servidores e estudantes 
sobre o uso das tecnologias e recursos da 
educação a distância. 
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4. Educação Inclusiva 

A política educacional proposta e definida pelo 
IFSP parte da perspectiva democrática de uma 
educação integral e cidadã para todos e todas, 
mediante o protagonismo do corpo discente e a sua 
efetiva participação em todos os processos. Para a 
concretização desse direito, precisamos garantir o 
acesso, a permanência e o êxito em uma perspectiva 
de educação inclusiva e de respeito à diversidade e 
às diferenças.  

A educação inclusiva em sua plenitude, 
abarcando a educação especial, reconhece as 
especificidades dos estudantes com deficiência, 
transtornos globais do desenvolvimento (TGD) e altas 
habilidades/superdotação, para garantir espaço 
adequado na estrutura física, formas adequadas de 
atendimento educacional e servidores plenamente 
qualificados; sendo esses passos essenciais para a 
construção de uma escola mais justa, igualitária e 
humana. 

● Instituir espaço de representação na estrutura 
organizacional no que se refere à Educação 
Inclusiva. 
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● Fomentar a implantação e implementação do 
Centro de Referência em Tecnologia Assistiva e 
Inclusão no IFSP. 

● Reconhecer o NAPNE como núcleo autônomo, 
nos moldes dos demais núcleos, considerando 
a perspectiva de atuação no ensino, pesquisa e 
extensão. 

● Fortalecer o NAPNE ampliando suas equipes, 
melhorando as condições de atuação nos 
câmpus e valorizando o trabalho desenvolvido. 

● Combater a cultura de normalidade e perfil 
ideal do corpo discente e dos servidores. 

● Sensibilizar a comunidade acadêmica por meio 
de campanhas e projetos amplamente 
divulgados nos meios disponíveis nos câmpus e 
na reitoria. 

● Investir em recursos e ações que visem à 
melhoria do atendimento educacional 
especializado (AEE) ao público-alvo da 
educação especial. 

● Assegurar espaços institucionais para 
divulgação e consolidação das ações 
desenvolvidas no âmbito da educação 
inclusiva, tais como: site, murais, revistas, 
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produções audiovisuais, comunicação interna 
e externa. 

● Ampliar a política de acessibilidade física e de 
comunicação do IFSP, garantindo o acesso aos 
espaços e informações à comunidade interna e 
externa com deficiência e mobilidade reduzida. 

● Promover formação aos servidores na temática 
da educação especial e inclusiva.  

5. Bibliotecas: informação para desafios atuais 
As Coordenadorias de Bibliotecas (CBI) têm a 

missão de promover o acesso, a disseminação e o 
uso da informação técnica, científica e cultural com o 
intuito de subsidiar as atividades institucionais. 
Constituem importante potencial de contribuição ao 
processo educativo com ênfase na formação cidadã.  

Dada a relevância e o potencial das 
bibliotecas, considerando-se a necessidade de 
atuação articulada com diferentes setores e a 
coordenação das 37 bibliotecas do IFSP, identifica-se 
a necessidade de reestruturação da gestão de 
bibliotecas na Instituição de forma a garantir um 
caráter de rede. 
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● Criar a Diretoria Geral de Bibliotecas no âmbito 
da Reitoria.   

● Instituir a Rede de Bibliotecas do IFSP. 
● Estabelecer uma articulação com as CBI, 

fortalecendo a construção coletiva de 
propostas e o caráter de rede das bibliotecas, 
padronizando procedimentos e sendo porta 
voz das demandas orçamentárias e estruturais, 
dentre outras, nos diferentes setores da 
Reitoria. 

● Articular estudos sobre a infraestrutura 
requerida para cada biblioteca, no que se 
refere a equipe, orçamento, equipamentos de 
acessibilidade e ambiente adequado, além de 
realizar e publicar diagnósticos da situação em 
cada biblioteca. 

● Fazer a gestão do Pergamum. 
● Coordenar a gestão do catálogo bibliográfico, 

orientando e acompanhando a catalogação 
realizada nos câmpus, centralizando ações de 
correção e aprimoramento do catálogo através 
da formação de grupo de trabalho ou atuação 
direta. 

● Realizar de forma coordenada empréstimos 
entre bibliotecas. 



43 
 

● Ampliar o acesso a bibliotecas virtuais 
condizentes com o desafio institucional atual. 

● Elaborar projeto modelo de biblioteca, 
orientada por uma perspectiva arquitetônica 
integradora dos espaços pedagógicos, de lazer 
e alimentação. 

● Realizar, permanentemente, estudos das 
normas instituídas para a rede de bibliotecas e 
sobre a viabilidade e coerência da realização 
de aquisições centralizadas. 

● Instituir, em conjunto com a Comunicação 
Social, uma política de divulgação dos 
produtos e serviços das CBI. 

● Realizar cursos de capacitação e fomentar a 
participação dos bibliotecários e auxiliares de 
bibliotecas em eventos de formação. 

● Apoiar eventos, atividades culturais e de 
incentivo à leitura promovidos pelas 
bibliotecas dos câmpus. 

● Implementar o Repositório Institucional, para a 
valorização da memória e disseminação da 
produção acadêmica e técnica. 

● Estabelecer parceria com a Editora do IFSP 
para promover ações de ampliação das 
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publicações dentro do padrão e escopo 
institucional. 

● Instituir Grupos de Trabalho (GT) para 
elaboração de listas de obras indicadas para 
as bibliotecas em temas transversais 
pertinentes a diferentes cursos. 

● Praticar gestão patrimonial considerando as 
particularidades da biblioteca e a prioridade 
do incentivo ao uso. 

● Elaborar programa de formação para 
iniciantes na produção científica tendo como 
público prioritário estudantes do ensino médio. 
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IV – Arte e cultura: políticas de uma 
educação para a liberdade e 
criatividade  

Além de possibilitar o acesso aos 
conhecimentos curriculares específicos, sabemos que 
a educação busca promover uma reflexão crítica 
sobre os padrões culturais vigentes, demonstrando 
que as relações sociais podem ser cada vez mais 
justas e igualitárias.  

A arte torna-se indispensável dentro de uma 
concepção de formação integral pretendida aos 
nossos estudantes, tendo em vista a capacidade de 
oportunizar situações que possibilitam o 
enriquecimento da subjetividade, não somente 
artística, mas no todo, uma vez que o ser humano 
não é fragmentado, mas um conjunto de sua história 
e sociedade, onde a arte está intrinsecamente 
arraigada. 

Assim, a arte, como parte equânime na 
educação profissional e tecnológica, tem como 
função a luta pela reconstrução do homem e da 
mulher, pela sua libertação e humanização, que só 
poderá acontecer no âmbito do social, do coletivo, 
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pelo trabalho livre e criativo, suportado pela técnica 
historicamente desenvolvida e pelo pleno usufruto 
estético da arte.  

● Estabelecer uma Política de Arte e Cultura no 
IFSP articulada ao ensino, pesquisa e extensão.  

● Criar o Núcleo de Arte e Cultura (NAC) com o 
objetivo de pensar, promover e discutir as 
demandas artísticas e culturais da instituição. 

● Valorizar a arte na formação integral dos 
estudantes, tratando-a de forma equânime 
junto às demais áreas do conhecimento. 

● Garantir que a arte seja parte integrante dos 
currículos de referência. 

● Estimular a criação de saraus e slam nos 
câmpus e entre os câmpus, visando a 
integração da comunidade acadêmica do IFSP. 

● Incentivar programas de formação artística e 
cultural para todos os segmentos do IFSP.  

● Garantir que os eventos culturais tenham como 
perspectiva a igualdade de gênero, étnico-
racial e inclusiva. 
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V – Política de educação em direitos 
humanos: promoção à diversidade e 
combate ao racismo, ao machismo, 
ao sexismo e ao capacitismo 

A educação promovida no IFSP deve estar 
atenta ao princípio da dignidade da pessoa humana 
definido na Constituição Federal, bem como ser 
comprometida com a construção de uma sociedade 
livre, solidária e justa, sem quaisquer tipos de 
preconceitos, seja de origem, racial, de sexo, credo 
etc. 

No que tange à defesa e promoção desses 
princípios, é imprescindível a construção de uma 
Política de Ações Afirmativas consistente, que envolva 
a elaboração de referenciais pedagógicos e de 
espaços de formação que tenham clara a defesa da 
dignidade humana em toda sua complexidade e 
diversidade. Isso implica na adoção de referenciais e 
práticas pedagógicas que sejam antirracistas, 
antimachistas, antissexistas e que combatam 
efetivamente o racismo e a violência do preconceito e 
da discriminação nas suas múltiplas formas.  
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Da mesma forma, é necessário reconhecer a 
necessidade de adotar medidas efetivas de 
reparação e assistência às pessoas e grupos em 
situação de vulnerabilidade, o que implica também a 
adoção de uma consistente e robusta política de 
cotas e de bolsas para esses alunos e alunas. 

● Reestruturar os Projetos Políticos Pedagógicos 
(PPP) em consonância com o Projeto de 
Desenvolvimento Institucional (PDI), pautados 
no reconhecimento e na valorização do arranjo 
produtivo, dos saberes e especificidades locais 
e regionais, da diversidade étnica, de gênero, 
cultural, social, política, econômica, ambiental e 
no pluralismo de ideias e concepções 
pedagógicas. 

● Fortalecer e promover uma educação 
antirracista, inclusiva, multicultural, 
intercultural e humanizadora. 

● Consolidar e ampliar as políticas culturais, 
inclusivas e afirmativas no combate às 
desigualdades e às injustiças sociais. 

● Favorecer o diálogo e a promoção, valorização 
e respeito às identidades, diversidades e 
diferenças humanas. 
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● Desenvolver, nos âmbitos do ensino, pesquisa e 
extensão, a cultura democrática, antirracista e 
antissexista, em contraposição a qualquer 
forma de discriminação, preconceito, violência 
e opressão. 

● Fomentar e apoiar a atuação dos Núcleos de 
Estudos sobre Gênero e Sexualidade (NUGS), 
Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas 
(NEABI) e Núcleo de Apoio às Pessoas com 
Necessidades Educacionais Específicas 
(NAPNE), compreendendo a importância de sua 
autonomia.  

● Garantir um programa de formação 
pedagógica para servidores no que se refere à 
construção de uma educação básica com 
igualdade de gênero, étnico-racial e inclusiva. 
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VI – Indissociabilidade entre ensino, 
pesquisa e extensão 

A princípio, deve-se considerar que existe uma 
distinção muito nítida entre o conceito de tripé e a 
indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. 
Quando se valoriza o tripé tem-se a ideia de que são 
pilares separados, com especificidades de reflexão e 
atuação e que se encontram num plano conclusivo, 
fechando um conhecimento estruturado. Já a 
indissociabilidade leva em conta um processo 
integrado que valoriza a produção do conhecimento 
e o reconhecimento da cultura na sua plenitude.  

Nesse sentido, a ação de pesquisa, por 
exemplo, quando construída a partir da realidade 
local, é imediatamente indissociável da perspectiva 
de extensão e ensino, a medida que a investigação e 
a curiosidade só constitui-se como significativas no 
processo educativo quando as mesmas são 
conduzidas a partir do diálogo entre educandos e 
compreensões do mundo de forma multidisciplinar.  

● Ampliar o fomento de projetos de ensino, 
pesquisa e extensão que visem ao 
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desenvolvimento dos territórios e o impacto 
nas desigualdades sociais. 

● Consolidar o processo de curricularização da 
extensão e da pesquisa, tendo como 
fundamento a indissociabilidade entre ensino, 
pesquisa e extensão.  

● Ampliar os grupos de pesquisa no âmbito do 
IFSP. 

● Estabelecer equilíbrio na distribuição dos 
recursos para as áreas de pesquisa e extensão.  

● Fomentar parcerias com instituições de ensino 
de países africanos e latino-americanos. 

● Fomentar a criação de empresas juniores e 
outros mecanismos com o objetivo de estimular 
o processo do ensino, pesquisa e extensão 
entre os discentes.  

● Criar, a partir de emenda parlamentar, uma 
nova categoria de bolsa volta aos estudantes 
da Educação Básica (Integrado, Concomitante 
e Subsequente) denominada PIBIFSP Médio, 
seguindo o mesmo modelo da bolsa CNPq 
Médio.  
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1. Políticas de Inovação 

A perspectiva de inovação que seja 
significativa para o cenário nacional e alinhada com 
a missão institucional deve ser construída de forma 
indissociável à dimensão de ensino-pesquisa-
extensão e ao compromisso de transformação social 
do IFSP. Dessa forma, deve-se atentar primeiramente 
a destituição da concepção de inovação enquanto 
espaço de prestação de serviços ao setor produtivo 
local e, em seu lugar, incluir a premissa de promoção 
de um processo de troca que tenha como fio 
condutor o desenvolvimento local, a pesquisa e a 
consonância com os projetos político pedagógicos 
dos câmpus.  

O debate sobre a dualidade entre inovação e 
inovacionismo deve permear as discussões 
pedagógicas para que, assim como a pesquisa 
permeia a formação enquanto princípio educativo, a 
política de inovação coloque-se enquanto espaço de 
discussão sobre as reais demandas da comunidade 
interna e externa, soluções, potencialidades e 
desafios.  

● Construir Programas de Iniciação à Inovação 
Social para estudantes dos cursos de 
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educação básica (ensino médio integrado, 
concomitante e subsequente).  

● Criar programas e editais de inovação que 
contemplem a participação de todas as áreas 
do conhecimento, de forma multidisciplinar, na 
execução de projetos. 

● Criar programas de inovação em que as 
soluções tecnológicas sejam voltadas para 
demandas da comunidade interna. 

● Construir uma plataforma de inovação capaz 
de acolher a pluralidade de formação dos 
servidores, programas relacionados à 
economia solidária e tecnologias sociais que 
promovam uma inclusão socioprodutiva. 

● Constituir a inovação enquanto dimensão 
transversal ao ensino, pesquisa e extensão 
através de programas e ações articuladas 
entre as pró-reitorias. 

● Incentivar a organização discente para 
planejar e intervir inovadoramente nos 
arranjos produtivos locais, preferencialmente 
sobre demandas socialmente referenciadas 
que façam diferença social, seja por meio de 
empresas juniores ou outras formas não 
empresariais de organização discente.  
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VII – Política de acesso, permanência 
e contenção da evasão 

A política de acesso, permanência e 
contenção da evasão é articulada com o conjunto de 
ações que visam promover a educação profissional 
pública, gratuita e de qualidade, com especial 
destaque às políticas estudantis, de acesso e 
permanência e de educação inclusiva.  

É importante considerar que a permanência 
dos estudantes tende a ser fortemente afetada pelo 
atual contexto socioeconômico e, por isso, é 
necessário um grande esforço institucional para 
promover estratégias pedagógicas que evitem ao 
máximo o abandono e evasão escolar.  

● Ampliar e democratizar o acesso aos cursos do 
IFSP, incluindo ações específicas de divulgação 
da Instituição para os diferentes grupos e 
comunidades. 

● Intensificar estudos e pesquisas sobre 
iniciativas que favoreçam o ingresso, o 
acolhimento, a percepção de pertencimento, a 
permanência dos estudantes e a conclusão 
com êxito. 
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● Mapear e intensificar as estratégias 
institucionais de recuperação paralela e 
contínua, de estudos suplementares ou outras 
formas de apoio educacional que permitam 
aos estudantes sanar dificuldades 
apresentadas no processo de ensino e 
aprendizagem. 

● Estabelecer assessoramento aos câmpus para 
o acompanhamento, a construção e a 
reformulação nos Projetos Pedagógicos de 
Cursos (PPC), visando identificar melhorias para 
a contenção da evasão e do abandono escolar. 

● Ampliar as ações de formação continuada de 
professores com foco na reflexão sobre 
estratégias de ensino e aprendizagem. 

● Promover um trabalho específico com os 
estudantes evadidos para identificar as causas 
da evasão, bem como o aprimoramento de 
estratégias para contê-la.  

● Melhorar os sistemas informatizados de 
acompanhamento da vida acadêmica dos 
estudantes.   

● Implementar um programa de 
acompanhamento de egressos que subsidie as 
Comissões para Elaboração e Implementação 
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de Curso (CEIC’s) e Núcleos Docentes 
Estruturantes (NDE’s) de Projeto Pedagógico de 
Curso quanto à revisão e atualização dos 
cursos, quando necessário, possibilitando 
melhorias e a contenção de desistências e 
evasão. 
 

VIII – Política estudantil 
A Política Estudantil embasa-se no princípio do 

direito à educação visando à formação integral do 
estudante no IFSP. Desse modo, oferecer uma 
formação de qualidade aos estudantes passa pela 
construção de ações norteadas pela defesa da 
permanência e êxito dos estudantes nos cursos 
escolhidos, ou seja, a permanência, enquanto 
expressão do direito à educação, é o eixo central 
dessa política. Reúnem ações e estratégias da Política 
Estudantil: a Política de Assistência Estudantil (PAE), o 
Programa de Alimentação Escolar, os setores de 
atendimento aos estudantes, como as CSP e CAE, o 
NAPNE, NEABI e NUGS. 

As ações que compõem a Política Estudantil 
buscam ser realizadas com a participação ativa dos 
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estudantes, em processos constantes de diálogo com 
as representações estudantis para que as ações de 
acesso e permanência sejam aperfeiçoadas para 
atender às diferentes realidades sociais em que os 
estudantes estão inseridos.  

● Apoiar o processo de acesso e permanência 
dos estudantes por meio da Política de 
Assistência Estudantil já existente. 

● Ampliar, progressivamente, o número de 
estudantes contemplados pelo Programa de 
Auxílio e Permanência (PAP). 

● Priorizar a criação de Restaurantes Estudantis 
nos câmpus em que esse serviço ainda não é 
oferecido. 

● Acessibilizar o valor das refeições oferecidas 
nos restaurantes estudantis aos estudantes. 

● Formular e implementar políticas de acesso e 
permanência que integrem ações e estratégias 
de ensino, pesquisa e extensão. 

● Reivindicar, no âmbito do CONIF/MEC, a 
ampliação de subsídios para as políticas de 
acesso e permanência da Instituição, 
especialmente, os fundos advindos da Ação nº. 
2994 (Assistência Estudantil). 
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● Promover discussões sobre o Programa de 
Assistência Estudantil (PAP), vislumbrando a 
possibilidade de sua ampliação, para além do 
repasse financeiro aos estudantes, por meio de 
uma proposta de serviços vinculados ao 
programa. 

● Construir uma campanha de sensibilização de 
estudantes, professores e técnico-
administrativos sobre a importância das ações 
de assistência estudantil como mecanismo de 
defesa da educação pública, universal e 
gratuita. 

● Propor junto ao CONSUP instâncias 
deliberativas no âmbito da Assistência 
Estudantil, em âmbito estadual e por câmpus, 
em que a participação ativa dos estudantes 
seja valorizada. 

● Criar políticas de inclusão com metas e 
estratégias explícitas que permitam aumentar 
o perfil estudantil advindo de escolas públicas 
e setores sociais vulnerabilizados e 
historicamente excluídos, como negros, 
indígenas, quilombolas, imigrantes, pessoas 
com deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento (TGD) e altas 
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habilidades/superdotação, LGBTQIA+, 
população do campo e outros, possibilitando a  
permanência desses grupos.   

● Criar estratégias de permanência estudantil 
que articule as ações de todas as pró-reitorias. 

● Estimular e promover canais de participação 
estudantil no planejamento e execução da 
Política Estudantil do IFSP. 

● Estimular a organização estudantil autônoma 
nos câmpus por meio de grêmio estudantil, 
centro acadêmico e diretório acadêmico. 

● Construir, com os estudantes, estratégias de 
aprimoramento da política de comunicação 
institucional. 

● Estimular o diálogo e a articulação do NEABI, 
NUGS e NAPNE com as entidades estudantis. 

● Incentivar e garantir, tendo em vista a 
segurança alimentar e nutricional dos 
estudantes, a compra de comida oriunda da 
agricultura familiar, comunidades tradicionais 
indígenas e quilombolas e da reforma agrária, 
para a merenda, nos territórios em que estão 
os câmpus do IFSP, através do Programa 
Nacional de Alimentação Escolar (Lei nº. 
11.947/2009 – PNAE). 
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● Criação de um Grupo de Trabalho para 
elaboração de orientações e normas diretivas, 
com diálogo com movimentos sociais do 
campo e organizações públicas, para a 
efetivação do PNAE no âmbito do IFSP. 

● Valorização do serviço de atendimento 
pedagógico e psicológico desenvolvido pelas 
Coordenadorias Sociopedagógicas. 

  



61 
 

IX – Abertura e comprometimento 
ambiental e agroecológico das 
políticas do IFSP 

A compreensão das questões relativas ao meio 
ambiente exige uma reflexão que perceba e supere a 
lógica da organização econômica presente na 
sociedade. O ativismo nesta causa depende de vários 
estágios de intervenção e, nesse contexto, a 
formação do estudante deve proporcionar o 
entendimento sobre os processos econômico-sociais 
que levam à ruptura de uma ética de conservação de 
recursos naturais ou de preservação da natureza. 
Apenas pensando dessa maneira é que se pode 
defender o desenvolvimento sustentável e suas 
derivações, como a agroecologia articulada à 
segurança alimentar. 

Nos últimos anos, organizações e movimentos 
sociais de agricultores reagem e constroem formas 
de lutas e resistências contra a perspectiva 
hegemônica de difusão do conhecimento. Essas 
iniciativas têm como base os princípios da 
agroecologia e da educação do campo e reorientam 
práticas educativas, extensionistas, de pesquisa e de 
formação profissional para um desenvolvimento 
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sustentável, solidário, com igualdade econômica, de 
gênero, raça, etnia.  

●  Propor que o Plano de Desenvolvimento 
Institucional (PDI) contemple a preocupação e o 
compromisso do IFSP com o mundo rural, em 
especial, com o desenvolvimento sustentável e 
solidário dos territórios, por meio da 
agroecologia e da educação do campo. 

● Garantir a oferta de cursos de extensão, 
técnicos e superiores em agroecologia. 

● Fomentar nos projetos de extensão e de 
pesquisa ações nas várias áreas do 
conhecimento que tenham a agroecologia e o 
meio ambiente como temáticas centrais. 

● Elaborar uma política de extensão rural que 
tenha a agroecologia e a educação do campo 
como princípios de ação. 

● Apoiar e articular como ação coletiva os 
Núcleo de Estudos em Agroecologia e Meio 
Ambiente (NEA) já existentes e fomentar novos 
núcleos. 

● Construir articulações horizontais e orgânicas 
com os movimentos sociais do campo e da 
cidade que tenham a agroecologia como 
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proposta basal para a construção das pautas, 
agendas e ações. 

● Criar institucionalidades que incidam 
pedagogicamente e objetivamente sobre os 
temas: implantação de tecnologias adaptadas 
à eficiência energética, gestão sustentável de 
resíduos e da água e construções ecológicas 
nos câmpus do IFSP. 
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X – Gestão com pessoas 
Nos últimos anos, acompanhamos diversos 

avanços e retrocessos nas políticas de Gestão de 
Pessoas do IFSP. A alteração do nome do setor de 
“Recursos Humanos” para “Gestão de Pessoas” 
demonstrou o anseio por introduzir a ideia de 
valorização das pessoas que constituem a Instituição. 
No entanto, esse setor, tanto na reitoria quanto na 
maioria dos câmpus, por questões principalmente 
estruturais, ainda se limita aos trabalhos mais 
cartoriais. É, especialmente, neste aspecto que a 
Instituição precisa avançar. 

Nesta proposta, avançamos no sentido de 
trabalhar com a ideia de “Gestão com pessoas”, pois 
temos a compreensão de que uma gestão apenas se 
realiza com o envolvimento e o engajamento de todas 
as pessoas que compõem a organização, e que, ao 
desempenharem os seus papéis, contribuem 
diretamente para as soluções e melhorias dos 
resultados organizacionais. 

Estudos demonstram que, atualmente, a 
maioria das pessoas buscam o desenvolvimento 
profissional alinhado ao desenvolvimento pessoal, à 
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realização e à autorrealização. Para isso, é 
fundamental que a Instituição ofereça boas 
condições de trabalho, remuneração justa e 
adequada e um clima organizacional favorável para 
o desenvolvimento institucional, incluindo nesse 
ponto, o relacionamento interpessoal com colegas e 
chefias, além da satisfação dos servidores e sua 
consequente motivação. 

Nessa perspectiva, as diretrizes desta proposta 
estão baseadas em quatro eixos principais: 
qualidade de vida no trabalho, gestão por 
competências, capacitação e papel estratégico do 
setor de gestão de pessoas. 

1. Qualidade de vida no trabalho 
● Instituir a Política de Qualidade de Vida no 

Trabalho. 
● Compor a política institucional de combate ao 

assédio, mediante adoção de medidas 
preventivas e corretivas. 

● Humanizar o atendimento e aproximar a 
Gestão com Pessoas do cotidiano de trabalho e 
demandas do servidor. 

● Priorizar, estruturar e valorizar as ações em 
saúde para servidores. 
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● Viabilizar parcerias com os órgãos federais 
regionais para disponibilização do setor 
médico aos servidores, em caso de perícia. 

● Instituir a Política de Benefícios para Servidores 
e Estudantes por meio de parcerias que 
propiciem descontos em estabelecimentos 
comerciais diversos, incluindo saúde, 
educação, lazer e bem-estar. 

● Estabelecer parcerias com prefeituras 
municipais para a oferta de Educação Infantil 
aos filhos de servidores e estudantes. 

● Implantar espaços de acolhimento para 
servidoras e estudantes que amamentam. 

● Elaborar proposta para implementação do 
teletrabalho a partir do debate entre gestores, 
CIS, Sinasefe e servidores, que deverão analisar 
riscos e potencialidades da experiência do uso 
do trabalho remoto (TR) e das novas 
normativas. 

● Retomar as tratativas para implementar a 
jornada de trabalho flexibilizada dos 
servidores técnico administrativos em 
Educação a partir do estudo das experiências 
já realizadas e da análise das potencialidades 
que a medida apresenta. 
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 2. Gestão por competências 
● Instituir a Gestão de Competências, 

fomentando o desenvolvimento de 
competências técnicas e relacionais, 
propiciando as condições necessárias ao 
aperfeiçoamento contínuo do servidor e ao 
bem-estar no ambiente de trabalho. 

● Criar uma política de movimentação de 
pessoal, baseada no reconhecimento de 
habilidades e competências do servidor, 
mediante um processo democrático e 
amplamente divulgado. 

● Instituir a Política de Processo Seletivo Interno 
para cargos de chefia, dentre os integrantes da 
equipe do setor, com mandato anual. 

● Valorizar as habilidades e os conhecimentos 
dos servidores para atuarem como 
multiplicadores. 

3. Capacitação 

● Promover a capacitação profissional do 
servidor, imediatamente após o ingresso para 
o exercício de suas atividades no cargo 
ocupado. 
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● Acolher e apresentar as diretrizes e políticas 
do IFSP aos servidores, continuamente, com 
destaque para a função social da Instituição e 
do serviço público.  

● Adotar a gestão da capacitação orientada 
para o desenvolvimento do conjunto de 
conhecimentos, habilidades e atitudes, 
necessários ao desempenho das funções dos 
servidores, visando ao alcance dos objetivos da 
Instituição. 

● Intensificar e aprimorar a formação 
continuada de servidores por meio de um 
“Centro de Formação Institucional”. 

● Promover a capacitação gerencial do servidor 
para o exercício de cargos de gestão (direção, 
coordenação e assessoramento). 

● Otimizar os investimentos de capacitação, 
racionalizando a efetivação dos gastos com 
capacitação e desenvolvimento. 

● Valorizar as habilidades e os conhecimentos 
dos servidores para atuarem como 
multiplicadores. 

● Ampliar para 20% o percentual para concessão 
de afastamento para qualificação de 



69 
 

Servidores Técnico-Administrativos em 
Educação. 

● Dobrar o percentual para concessão de 
afastamento para qualificação de docentes 
para realização de pós-doutorado. 

4. Papel estratégico do setor de gestão com pessoas 
para o desenvolvimento institucional 

● Promover a integração das ações 
institucionais, favorecendo as relações entre 
diferentes conhecimentos, que influenciem na 
qualidade de vida, no bem-estar, no ambiente 
de trabalho e no respeito à diversidade. 

● Envolver o setor de gestão com pessoas, de 
modo estratégico e transversal, no 
desenvolvimento e implementação das diversas 
políticas institucionais, dialogando e 
participando ativamente com as Pró-reitorias. 

● Qualificar a Gestão com Pessoas nos câmpus, 
fortalecendo a infraestrutura e adequando o 
número de servidores do setor, 
proporcionando-lhes formação continuada. 

● Estabelecer uma agenda permanente de 
diálogo entre o setor de gestão com pessoas e 
os órgãos de representatividade de supervisão 
da carreira dos servidores (CPPD e CIS). 
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