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Apresentação
Recentemente o Câmpus Suzano do IFSP completou 10 anos de funcionamento, prazo este
que também seria o previsto para a implementação total da sua infraestrutura. Mesmo diante de
grandes desafios impostos por queda no investimento público para pleno funcionamento da
instituição tomamos iniciativas de aproximação com a comunidade, expressando sua importância
para nossa escola.
Embora jovem o nosso câmpus passará por sua terceira eleição e dessa forma pretendemos
aqui deixar nossa proposta de gestão para que possamos contribuir com uma educação de qualidade
e com o desenvolvimento de Suzano, que nos acolheu, bem como com o Alto Tietê e lutando para
que o ensino público e gratuito seja cada vez mais ofertado por nós.
No cenário político brasileiro atual, notamos que é essencial a presença do IFSP como
instituição pública que emprega mais de uma centena de pessoas – direta e indiretamente – e oferece
anualmente mais de 1200 vagas gratuitas em cursos que vão desde o ensino médio integrado ao
profissionalizante até a pós-graduação. O IFSP – Câmpus Suzano é uma instituição de referência no
Alto Tietê na formação de profissionais para a indústria, comércio e serviços.
Em tempos de crise instituições como a que fazemos parte, são as responsáveis receber a
sociedade e a ela oferecer opções para que supere tempos difíceis. Em nosso plano de gestão
proporemos os caminhos para que cada vez mais a comunidade possa ser atendida em ações de
Ensino, Pesquisa e Extensão.
Pretendemos retomar o caminho democrático que permitiu nossa ascensão como câmpus e
serve de horizonte para todas nossas ações futuras de gestão.
Juntos pelo progresso da nossa comunidade!
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Propostas para o Ensino no Câmpus Suzano
A indústria é um dos eixos tecnológicos onde nossos cursos de automação, mecatrônica e
química são localizados, também temos o eixo da gestão e negócios onde os cursos de administração
e logística se encaixam e para que estes setores sejam atendidos com a formação de profissionais
altamente qualificados o câmpus deverá manter a oferta de cursos em nível de ensino médio integrado
ao ensino médio, cursos técnicos concomitantes e formação em nível de graduação em cada uma
dessas áreas, tomando como norte boas práticas de preparação desses profissionais, sem deixar de
lado a formação humana e a preparação para a vida adulta daqueles jovens que aqui chegam advindos
do ensino fundamental.
Acreditamos que todos os profissionais envolvidos nos processos de ensino-aprendizagem do
câmpus são altamente qualificados e juntos fazem um trabalho essencial para preparar o estudante
que busca qualificação no IFSP – Suzano. Um diferencial que não se pode deixar de citar é que nossa
unidade é responsável pela única licenciatura em química, gratuita do Alto Tietê, com nota máxima
indicada pelo MEC.
É importante valorizar também o trabalho dos técnicos administrativos que estão envolvidos
nas atividades laborais que mesmo que não estejam diretamente ligadas ao ensino, são primordiais
para o funcionamento da escola.
Nossa proposta visa integrar as áreas, respeitando suas características, e promovendo sinergia
de trabalho e atuação. Buscaremos atuar sempre visando atender os percentuais de oferta previstos na
Lei 11.892/08 que criou o IFSP, para tanto buscaremos junto a Reitoria amplo investimento para a
conclusão da infraestrutura do câmpus e para investimentos em projetos de ensino, pesquisa e
extensão, além daqueles que devemos prever com orçamento próprio.
Para ampliar os projetos que os estudantes participarão ao longo da nossa gestão, devemos
fortalecer e incentivar a participação em olimpíadas científicas como as de matemática, física e
astronomia, olimpíadas de robótica e também nas olimpíadas das áreas de humanas como de língua
portuguesa e história.
Já os estudantes de graduação serão incentivados a participar dos programas de estágio das
grandes empresas da região e tal participação será incentivada e fortalecida por ações da Direção
Geral com coordenação e supervisão da Coordenadoria de Extensão – CEX. Para a licenciatura, além
dos programas de estágio serão incentivados a participar dos programas PIBID e Residência
Pedagógica.
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Propostas para interação com a comunidade externa
Com a pandemia que assola o mundo neste ano de 2020 vemos mais do que nunca que para a
escola sobreviver é necessário que ela seja alcançada pela comunidade de várias maneiras e uma delas
é através da rede mundial de computadores.
Além de garantir o acesso aos nossos estudantes aos cursos regulares devemos garantir e
ampliar o acesso da comunidade externa e uma maneira aqui proposta é através de Cursos de
Formação Inicial (FIC) à distância. É possível verificar o sucesso de várias iniciativas que são
baseadas nos MOOC’s – Massive Open Online Courses. Esta é uma forma de acesso à comunidade
que precisa urgentemente chegar a nossa comunidade, tendo em vista as necessidades dela.
Parcerias com Organizações Não Governamentais (ONG’s) e com a Prefeitura Municipal de
Suzano deve primar com a formação de uma rede de acesso a educação e formação profissional. Tal
acesso, acreditamos, se inicia com a abertura da escola, como as acertadas visitas ao nosso câmpus,
feitas por escolas públicas que gostariam de ter seus estudantes ingressando no ensino média ou com
as movimentadíssimas SNCT’s (Semana Nacional de Ciência e Tecnologia) que aqui ocorrem com
sucesso nos últimos anos.
Ter acesso a cultura é fundamental para o desenvolvimento humano e para a formação de um
cidadão crítico. Buscaremos parcerias com órgão públicos visando construir pontes para o acesso e
ampliação do acesso a cultura e aos eventos culturais da região.
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Propostas para a área administrativa
Encontramos nos técnicos administrativos uma das forças motoras do nosso câmpus. São
diversos os trabalhos das mais especializadas funções.
Com o amadurecimento da escola é fundamental revisitar os processos que cada setor realiza
para aprimorar seus trabalhos e dar chance da equipe se posicionar em relação à melhoria do seu
trabalho cotidiano. Vemos como essencial à gestão participativa. Nesse sentido daremos voz a todos
os setores administrativos visando o desenvolvimento dos trabalhadores do serviço público, lotados
em nosso câmpus.
Nos orgulhamos do trabalho desempenhado desde a hora que o câmpus abre ao público até o
encerramento das atividades, mas ter orgulho não basta! Temos que melhorar as condições de trabalho
localmente e atender as demandas internas antes de estender às mãos à reitoria empregando força de
trabalho em projetos não prioritários para o IFSP Suzano.
É papel da direção geral do câmpus buscar mecanismos para a recomposição do quadro de
servidores, principalmente em setores onde não há possibilidade de contratação de profissional
temporário ou substituto – caso específico da carreira dos técnicos administrativos.
Compromisso em melhorar as rotinas administrativas e respeitar o seu fluxo fazendo disso a
regra e não a exceção.
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Ações Acadêmicas
Cursos
A direção geral, no período que compreende o futuro mandato (2021-2025) buscará meios de
alcançar as metas definidas pela comunidade no que diz respeito ao previsto para ofertas de cursos
no Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI. Em havendo revisão do PDI (o que normalmente
é previsto na metade do prazo de execução), caberá a nossa comunidade rever esse documento e dessa
forma até mesmo ampliar as metas de oferta dos cursos e vagas.

Biblioteca

Nossa biblioteca é um exemplo concreto de que investimento gera retorno. Ampliar e garantir
o bom funcionamento do Serviço de Biblioteca e Informação – SIB que é um patrimônio da
comunidade e que tem, inclusive, espaço físico para crescer.
Nossa bandeira de gestão, vê como estratégica a defesa e manutenção do SIB e entende que
deve ser defendido por cada servidor, estudante ou munícipe.
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Propostas para os discentes
Diante de um cenário incerto, imposto por fatores políticos (como diversas reformas que
surgem na pauta política) e a fatores sanitários (como a pandemia – COVID19) não sabemos quanto
do nosso orçamento sofrerá de impacto nos próximos anos, uma vez que a arrecadação do governo é
majoritariamente via impostos e uma recessão está desenhada atualmente. O que sabemos é que as
verbas que suprem a assistência estudantil, políticas de permanência e êxito e bolsas em geral serão
prioridade e sempre que possível serão ampliadas com o orçamento próprio ou com suprimento da
reitoria.
Os espaços de livre discussão discente – como grêmio e diretório acadêmico – serão espaços
garantidos dentro do câmpus e contarão com a estrutura que for necessária para que mantenham suas
atividades junto à comunidade estudantil. Esperamos assim, garantir espaços natos da representação
discente.
E ainda, em todas as instâncias em que a representação discente se fizer necessária devemos
garantir e incentivar o acesso – vide a participação no Conselho de Câmpus (CONCAM) e nos
Colegiados de Curso.
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Palavras finais
Para que possamos cumprir em plenitude nossa proposta, de forma coletiva, como base norteadora
das ações no Campus e para que aconteçam mudanças efetivas é necessária a prontidão e motivação
do corpo diretivo. É preciso que o plano de gestão seja frequentemente consultado, pois lá constam
os balizadores das ações pedagógicas e administrativas do Campus.
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