Resposta à Pergunta:
"O que você já fez pelo IFSP?"
Prof. Joel Saade
Desde 2006, quando ingressei no antigo CEFET, depois IFSP - Câmpus Guarulhos, realizei várias
ações, apresentadas a seguir, de forma resumida.
1. Criação da Coordenadoria de Extensão (CEX). Fui seu coordenador de outubro/2006 a
abril/2012.
2. Como Coordenador de Extensão, destaco o seguinte:
Visitas técnicas com alunos ao MAB (Museu Aerospacial Brasileiro).
Visitas técnicas com alunos ao INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais).
Acordo com o agente de integração CIEE.
Acordo com o agente de integração NUBE.
Acordo com a FUNDAP (Fundação do Desenvolvimento Administrativo).
Parceria com agências de emprego de Guarulhos.
Visitas a algumas empresas da região para divulgar o então CEFET.
Parcerias não formais com três empresas de Guarulhos, que até hoje, recebem nossos
alunos como estagiários e como contratados sob o regime CLT.
3. Como Diretor-Geral, destaco o seguinte:
EVENTOS
• Apoio às Semanas de: Automação Industrial, Informática e Matemática.
• Promoção da "Semana da Mulher".
• Promoção do evento "A mulher no Mercado de Trabalho".
• Realização de Festival de Música.
• Realização de Festa Julina.
• Participação anual na Feira do Estudante de Guarulhos.
• Participação anual na SEMCITEC e FECEG.
• Promoção do "Dia Nacional de Mobilização contra o ZikaVírus".
• Promoção de palestra "Combate ao Mosquito Aedes Aegypti".
• Promoção da palestra "Arboviroses".
• Realização do Festival de Arte do IFSP.
• Promoção do Festival Latinoamericano de Instalação de Software Livro (FliSol).
INFRAESTRUTURA
• Emenda Parlamentar de R$ 500.000,00.
Com essa Emenda foram adquiridos vários equipamentos para o câmpus, entre eles:
aparelhos de ar condicionado, impressora de crachá, nobreak, televisores, computadores,
notebooks, scanner de mesa, monitores de vídeo, projetor multimídia, lousas interativas, tela
motorizada, osciloscópio digital colorido, bancada de automação industrial.
• Compra de equipamentos para a área de Automação Industrial.
• Contratação de serviço de Internet de 20 MB.
• Criação de laboratório para a área de Automação Industrial.
• Criação de laboratório para a área de Matemática.
• Implantação do sistema de segurança da biblioteca.
• Instalação de ramais telefônicos em vários setores.

• Instalação do banco de capacitores: redução da conta de energia elétrica.
• Instalação do compressor para o funcionamento do centro de usinagem.
• Manutenção da cabine primária.
• Manutenção do elevador.
• Manutenção de aparelhos de ar condicionado.
• Reforma do Data Center (CTI).
• Aumento do número de veículos do câmpus: passamos de 1, para 3 veículos.
SERVIDORES
• Contratação de Técnico de Contabilidade.
• Contratação de Assistente de Alunos.
• Contratação de 2 Auxiliares de Biblioteca.
• Contratação de Psicólogo.
• Contratação de 6 professores para a área de Matemática.
• Contratação de Técnico de Laboratório - área de informática.
• Contratação de Tradutor Intérprete de LIBRAS.
• Contratação de 9 professores para os cursos integrados.
• Implantação da jornada de 30 horas para os servidores administrativos.
• Implantação do Trabalho em Local de Livre Escolha (TLLE) para os servidores administrativos.
CURSOS
• Implantação do curso Técnico Informática para a Internet, em substituição ao curso MSI.
• Curso de Engenharia de Controle e Automação, a ser ofertado em 2017.
• Curso Técnico Integrado em Informática para Internet, a ser ofertado em 2017.
• Curso Técnico Integrado em Mecatrônica, a ser ofertado em 2017.
• Implantação do curso de pós-graduação lato sensu Gestão de Sistemas de Informação.
OUTRAS AÇÕES
• Alteração da Lei de Estágio de Guarulhos.
Na Prefeitura de Guarulhos não era permitido aos alunos de cursos técnicos de nível médio
realizar estágios. Com a alteração da Lei de Estágio, os alunos dos cursos técnicos começaram
a realizar estágios na Prefeitura de Guarulhos.
Criação do Diretório Acadêmico (DA).
• Apoio ao Grupo de teatro.
• Criação do Conselho de Câmpus (CONCAM)
• Criação do Boletim Informativo aos Servidores (BIS): informes que dizem respeito aos
servidores.
• Criação do Boletim Informativo aos Discentes (BID): informes que dizem respeito aos
discentes.
• Criação do email dggru@ifsp.edu.br, para que os alunos se comuniquem diretamente com
o Diretor-Geral.

