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1. introdução

Este documento reflete a Proposta de Gestão, conforme exigência constante do

Código Eleitoral para os Cargos de Diretores-Gerais dos Câmpus do IFSP de 2015.

O objetivo desta Proposta de Gestão é apresentar elementos que refletirão as ações

por parte deste candidato à Direção Geral do IFSP - Câmpus Guarulhos, de forma clara e

objetiva.

Os detalhes desta Proposta de Gestão são apresentados nos próximos Itens.



2.0 Câmpus Guarulhos - Breve Histórico

Em 16 de junho de 2005, a Portaria Ministerial ne 2.113, autorizou o funcionamento

da Unidade de Ensino Descentralizada de Guarulhos (UNED Guarulhos) vinculada ao então

Centro Federal de Educação Tecnológica de São Paulo (CEFET-SP).

Considerando a falta de mão de obra especializada nas diversas áreas, a autorização

de funcionamento dessa Unidade ocorreu com o objetivo de desenvolver a região e

promover a educação profissional e tecnológica nos seus diversos níveis.

Com a UNED Guarulhos, o CEFET-SP procurou alcançar a verticalização de sua

atuação com o propósito de uma ação educativa coerente, firme e sintonizada com a

realidade do mundo do trabalho e de acordo com as necessidades da sociedade.

A UNED Guarulhos começou a atuar, definitivamente, em Janeiro de 2006 e no mês

seguinte, ofertou o seu primeiro curso: Técnico em Informática, com habilitação em

Programação e Desenvolvimento de Sistemas, nos períodos vespertino e noturno.

No primeiro semestre de 2007, iniciou a oferta do seu segundo curso: Técnico em

Automação Industrial, nos períodos vespertino e noturno.

No segundo semestre de 2008, deu início a dois cursos superiores: Licenciatura em

Matemática e Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Além desses, foram

implantados os cursos Tecnologia em Automação Industrial, Técnico em Informática para

Internet e Pós-graduação lato sensu em Gestão de Sistemas da Informação.

Com o sancionamento da Lei ns 11.892, de 29 de dezembro de 2008, o CEFET-SP

transformou-se no Instituto Federa! de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP)

e a UNED Guarulhos tornou-se Câmpus Guarulhos, do IFSP.



3. A Proposta de Gestão

É sabido que o IFSP tem por finalidade a educação nas ciências e na tecnologia em

diversos níveis e a produção de conhecimento científico e tecnológico integrados ao

ensino, à pesquisa e extensão.

Consequentemente, a administração voltará suas atenções aos itens básicos:

atendimento às demandas sociais, objetivo característico de instituições públicas, foco nas

necessidades dos servidores e discentes e nas necessidades de infraestrutura do câmpus.

Assim, o Câmpus Guarulhos precisa, em função da dinâmica social, ser mais ativo e

atender mais de perto às necessidades locais sem perder de vista a qualidade dos serviços

já prestados à comunidade.

Na qualidade de um câmpus do IFSP, o Câmpus Guarulhos passou a ter um

compromisso maior junto à sociedade, o que o leva a oferecer novos cursos e abrir novas

perspectivas junto ao município de Guarulhos. Assim, cursos de Formação Inicial e

Continuada (FIC), cursos integrados ao ensino médio e de pós-graduação e iniciação

científica também estarão presentes na pauta do Câmpus Guarulhos.

Nota-se que é necessário maior interação com a sociedade, incluindo-se aqui outras

instituições públicas (destacando-se entre elas, a Prefeitura Municipal de Guarulhos

(PMG)), instituições privadas, ONGs e o setor produtivo, como forma de proporcionar

auxílio no desenvolvimento do município.

Assim, a proposta de gestão baseia-se nos seguintes elementos: expansão com

qualidade, inclusão social e melhoria da infraestrutura.

Cabe ressaltar que no âmbito do Câmpus Guarulhos alguns princípios deverão ser

observados, tais como ética, respeito às diferenças, respeito às leis, interação entre os

setores administrativos, entre as áreas de ensino, defesa dos interesses públicos e melhor

assistência ao corpo discente e servidores.

Além do exposto, a gestão obedecerá a um modelo participativo contemplando

servidores, discentes. Diretório Acadêmico (DA), Conselho de Câmpus (CONCAM) e

Comissão Própria de Avaliação (CPA).



4. Ações Previstas

Embora o Câmpus Guaruihos tenha onze de existência, oferece um número

considerável de cursos, mesmo assim, nota-se que, pelas características do Município, é

necessário aumentar a oferta de cursos e de outras atitudes.

4.1. Cursos

Quanto a cursos, as seguintes ações:

-  Incentivar a criação de grupo de estudo para analisar a viabilidade quanto à

criação de cursos de pós-graduação lato sensu nas áreas de Automação Industrial e

Matemática.

- Apoiar a oferta de cursos de capacitação para os servidores do câmpus.

- Incentivar a oferta de cursos do tipo Formação Inicial e Continuada - FIC para a

sociedade local.

- Concluir a implantação do curso técnico integrado em Mecatrônica.

- Concluir a implantação do curso técnico integrado em Informática para Internet.

Lembrando, aqui, que o curso Engenharia de Controle e Automação teve a sua

implantação autorizada pelo Conselho Superior do IFSP, em junho/2016.

4.2. Pesquisa e Iniciação Científica

Quanto à pesquisa e iniciação científica, as ações:

- Apoio aos docentes a promoverem seus projetos de pesquisa, envolvendo

discentes.

- Apoio ao envolvimento dos docentes na orientação de discentes de Iniciação

científica.

- Apoio à criação de grupos de pesquisa nas áreas de Informática, Automação

Industrial e Matemática.

- Incentivo aos docentes para participação de editais de órgãos de fomento.

- Promoção da divulgação de editais de pesquisa e inovação.

- Viabilização de viagens de docentes a eventos.



4.3. Técnico-admínistrativos

Verificação das necessidades dos setores administrativos e valorização dos seus

servidores.

- Apoio à licença para capacitação: Lei 8112/90.

- Viabilização de viagens a eventos.

- Atuar de forma a completar o quadro de servidores.

4.4. Infraestrutura

Atender às necessidades do câmpus para encaminhamento de possíveis soluções

referentes à infraestrutura. Assim, as seguintes ações se justificam:

- Criação de espaço na biblioteca para sala de estudos em grupo,

- Manutenção predial geral, destacando: cabine primária e caixa d'água.

- Obtenção do terreno anexo ao câmpus Junto à PMG.

- Construção da lixeira,

- Discussão sobe a utilização dos espaços do câmpus.

4.5. Outras Ações

Manter parceria com a PMG.

Solicitação à PMG a efetivação da Ronda Escolar.

Revisão junto à PMG do projeto de placas indicativas para o câmpus.

Tratativas com a Receita Federal para obtenção de equipamentos.

Manter política de atualização do acervo da biblioteca.

Verificação das necessidades de cada área de ensino.

Reavaliação de contratos com empresas prestadoras de serviços.

Elaboração de acordo de cooperação com a RedeCsF,

Apoio a manifestações artísticas e culturais.

Viabilização de viagens a eventos para os discentes.

"Administração transparente, democrática, responsável e comprometida".

Prof. Joel Saade


