
ANEXO II 

(Encaminhar para o e-mail: fg2019.suzano@ifsp.edu.br) 

 

Descrição da proposta de trabalho para consulta para cargos/ funções do IFSP. 

 

 

Nome Legível:_Paulo Renato de Souza______________________Prontuário:_12376-6________ 

 

Cargo Função Pretendida:_Coordenador de Extensão - CEX_______________________________ 

 

Segmento que pertence:   (   ) Técnico Administrativo        ( X ) Docente 

 

“Utilizar Fonte 10 Times New Roman, espaçamento simples entre linhas. Máximo de 3 laudas.” 

 
Prezados Servidores,  

 

Sou candidato à Coordenadoria de Extensão (CEX) do Câmpus Suzano. Minha candidatura se faz com o objetivo 

de promover a melhoria contínua do setor, e consequentemente das ações que são por ele permeadas, buscando maior 

colaboração e interdisciplinaridade nos programas e projetos de extensão. Com esta premissa, minha proposta de trabalho 

se baseia em: 

 

 Estimular a oferta de programas e projetos de extensão a partir de demandas de populações vulneráveis com 

perspectivas de inclusão socioprodutiva ou em atendimento às necessidades pontuais dos setores produtivos e 

movimentos sociais e culturais da Região do Alto Tietê, e seu entorno, por formação inicial e continuada; 

 Apoiar programas e projetos de extensão que visem explorar a expressão corporal e as atividades esportivas, bem 

como a criatividade artística e a disseminação da cultura na comunidade acadêmica; 

 Promover parcerias que complementem as competências técnicas, pedagógicas e científicas do IFSP – Câmpus Suzano 

em projetos de extensão, e que permeiem também o ensino e a pesquisa; 

 Buscar cooperação junto a instituições públicas e privadas dos setores produtivos, sociais e culturais que possam 

oportunizar estágios aos estudantes dos cursos ofertados pelo Câmpus Suzano, principalmente com potenciais 

empregadores dos profissionais a serem formados; 

 Trabalhar para que os servidores técnico-administrativos possam participar e/ou coordenar projetos de extensão, 

compatibilizando a proposta com suas atividades laborais e com as horas previstas em sua carga horária de trabalho 

semanal; 

 Incentivar a formação de equipes de estudantes e servidores com o objetivo de participar em competições técnico-

científicas e em olimpíadas de conhecimento, promovendo, assim, a divulgação dos cursos do IFSP – Câmpus Suzano 

e de seus estudantes para a comunidade externa e potenciais empregadores; 

 Estimular a participação dos estudantes de Ensino Médio Integrado ao Técnico e dos Cursos Técnicos Modulares em 

feiras e mostras de ciências, considerando a formação integral dos alunos; 

 Incentivar a participação dos alunos de Ensino Superior e Pós-Graduação em eventos correlatos às áreas de atuação; 

 Buscar, junto à comunidade interna, a institucionalização de festivais esportivos e culturais; 

 Estimular as iniciativas voltadas para a criação de negócios que gerem um impacto positivo do ponto de vista social 

e ambiental, considerando as características e especificidades da Região do Alto Tietê; 

 Realização de um evento anual no qual sejam divulgados, para a comunidade interna e externa, os trabalhos que estão 

sendo desenvolvidos no Câmpus Suzano. Este evento será realizado durante a Semana Nacional de Ciência e 

Tecnologia; 

 Propor, junto às CAAD’s e nas reuniões de áreas, formas para adequar e padronizar as horas atribuídas à dedicação a 

ações, projetos e programas de extensão, desenvolvidos pelos servidores do Câmpus; 

 Oferecer subsídios para a implementação e acompanhamento da curricularização da extensão, auxiliando os docentes 

e estudantes nesse processo. 


