Resposta à Pergunta:
"Todos os candidatos planejam o melhor para o câmpus, a pergunta é: como você irá fazer
isso na prática? É a partir da resposta dessa pergunta que saberemos qual candidato é melhor.
Todos já sabem o que você planeja para o câmpus, queremos saber como essas idéias serão
feitas na prática.
Também quero saber qual será a sua posição em relação aos problemas internos dos cursos
(como grade curricular, por exemplo), em relação a divulgação do câmpus e em relação aos
estágios".
Prof. Joel Saade
As ações para a melhoria do câmpus dependem de agentes internos e externos. Nós, os
agentes internos, estamos sempre empenhados em proporcionar o melhor. Mas dependemos
de agentes externos, tais como Prefeitura, MEC, MPOG e Reitoria. E estamos vivendo um
momento de mudanças: eleição para Prefeito, eleição para Reitor e um novo Governo. Assim,
não podemos imaginar o que poderá acontecer.
O importante é manter a escola funcionando, mesmo com o corte no orçamento, o que exigirá
a colaboração e compreensão de todos.
Quanto aos problemas da grade curricular de cursos, não foram informados na sua pergunta
quais são os cursos e quais são os problemas. Lembrando que os cursos são oferecidos sempre
de modo a proporcionar a melhor formação possível, inclusive atendendo a parâmetros legais.
Além do que, os Coordenadores de Cursos podem ser procurados para o esclarecimento
dúvidas sobre as grades curriculares.
O câmpus conta com alguns mecanismos de divulgação, como por exemplo: o próprio
alunado, página da Internet do câmpus, participação em eventos, como Feira do Estudante,
SEMCITEC/FECEG, oferta de cursos FIC para a comunidade, parceria com o SEBRAE, promoção
de eventos internos abertos à comunidade em geral, como as Semanas das áreas de
Automação Industrial, Informática e Matemática, parceria com as Secretaria do Trabalho e de
Educação, divulgação de eventos na emissora de rádio de Guarulhos, visita a escolas estaduais
de Guarulhos, promoção de eventos, como "Semana da Mulher", "Combate ao ZikaVírus" e
outros, que são abertos à comunidade.

