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Apresentação
Pela primeira vez, em agosto de 2013, o Campus Suzano teve eleições diretas para o cargo de
Diretor-Geral, importante avanço implementado pela atual Reitoria que retirava das mãos do alto
gestor o poder de indicar, à revelia da comunidade local, o nome de quem estaria a frente das

unidades com mais de dois e menos de cinco anos de existência. De lá para cá saímos de uma débil
condição de, após três anos de existência, um quadro com 8 servidores técnicos administrativos, ao

redor de 20 docentes, pouco mais de 300 alunos em 3 cursos técnicos concomitantes-subsequentes
que necessitavam de terceira chamada ou, até mesmo, processos simplificados de ingresso para
nossa atual realidade. Realidade essa dada por 44 técnicos administrativos, 69 docentes, ao redor de
1000 alunos distribuídos em todos os três períodos e em todos os níveis e modalidades a saber:

técnicos de nível médio concomitantes-subsequentes ou integrados, tecnólogos de nível superior,

licenciatura e especialização, com EJA preparada para início no primeiro semestre de 2017 em um
dos processos seletivos mais concorridos entre nossas unidades irmãs. Importante fris^ que esse
avanço se deu, sobretudo, em função do esforço posto por cada um nós que acreditou que era

possível fazer algo diferente. E fizemos. Fizemos nos mesmos 3 anos e, importante ressaltar, o
fizemos em um período onde não havia a abundância de recursos financeiros de outrora.
Hoje somos um Campus pujante. Estabelecido. Referência em diversas ações, sendo algumas delas
reconhecidas em nível de ministério. Estamos cada vez mais inseridos na Região do Alto Tietê onde
realizamos, além de nossa tarefa de Ensino, a Pesquisa e a Extensão. Temos nossos alunos e nossos

cursos de Formação Continuada solicitados pelas empresas, poder público e cidadãos. Deixamos de
ser o "prédio verde ao lado da Piaget" para termos nossa própria identidade local, o "IFeSP". Não
precisamos temer, ao menos de imediato, diante do atual cenário político-econômico, por nossa
existência.

Porém, vivemos um período de grande instabilidade e não passaremos ilesos por isso. Mas tenhp
certeza que hoje temos a maturidade enquanto comunidade e a estrutura enquanto unidade que nos
permitirá combater um bom combate. Independentemente do cenário descrito, atingimos um ponto

em nosso desenvolvimento onde, tomando emprestado da biologia o conceito, faz-se necessária
nossa metamorfose. Não podemos mais agir, seja como comunidade, instituição, Campus, processos
internos e etc, como um Campus em desenvolvimento.

É hora de irmos além. Profissionalizando-nos onde nos falta método, ampliando nossas ações onde
houver espaço e criando-o onde o mesmo faltar e, acima de tudo, reconhecendo que somos parte de

um organismo maior, que estamos inseridos em um espaço social, histórico, geográfico e político, e
que nosso papel político-pedagógico é o de oferecermos educação pública de qualidade a todas e

todos, voltada para o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da
cidadania e sua qualificação para o trabalho, conforme versa o artigo 2° da LDB. Portanto, muito
maior e mais complexo do que simplesmente a técnica que podemos "ensinar". Convido-o a ler,

discutir e contemporizar as idéias apresentadas nas próximas páginas para por tal plano em prática.

Juntos somos mais e melhor!

Propostas para interação com a indústria e terceiro
setor

Atualmente contamos com duas frentes específicas para esse fim. Nossa Unidade de Hotel de
Projetos (UHP), a vencedora do edital lançado pela Pró-reitoria de Pesquisa, ficando a frente de
unidades como São Paulo e São Carlos e nossa área em implantação de nome PPN - Prospecção de
Projetos e Negócios.
Continuaremos apoiando as ações de pré-incubação executadas pelo UHP, buscando ampliar nossas
parcerias e nosso raio de ação através dos nossos parceiros como o Sebrae e a ADRAT. Fomentar o

ecossistema de inovação é parte da função dos Instimtos Federais no que tange à execução da
pesquisa aplicada e geração de patentes e transferência de tecnologia. Outrossim buscaremos meios
para materializar o passo seguinte, isto é, a incubação através de estruturas voltadas a parques
tecnológicos. Atualmente contamos com a parceria do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São

Paulo - CAU/SP e do DrC - Doutores de Cidades, para nos auxiliar com o projeto de ampliação do
Campus e, de posse deste, posteriores tratativas nos órgãos competentes, visando sua construção.
Sabemos que o cenário não é promissor para a palavra expansão, mas temos que continuar
trabalhando!

Quanto ao PPN, já é uma ação em implantação, que visa ocupar a lacuna deixada pelos meios
existentes de fomento e relacionamento com a indústria, que são: os editais dos órgãos de fomento
como FAPESP e CNPq, os editais internos do IFSP e a própria rede de relacionamento do servidor.
Temos um espaço não ocupado que é o relacionamento direto com a indústria/3° setor. Esse é o
nicho do PPN. Apresentar o Campus à iniciativa privada, fortalecendo nossa marca no que ela tem
de melhor: fornecedora de profissionais de alto nível e nossa capacidade de resolução de problemas,
inserindo nosso alunado de forma mais eficiente no mundo do trabalho e captando, com o uso das
fundações já habilitadas, recursos para a imidade. Caberá ao PPN o mapeamento das competências
humanas do Campus (e no futuro, dos Campus) e da infraestnitura física disponível, tendo em vista
a possibilidade de prestação de serviços pelos servidores e disponibilização do espaço físico para

uso da comunidade externa, conforme regulamentado pela PRP, respaldado pelo Marco Legal de
Ciência Tecnologia e Inovação. Caberá, ainda, a instalação, alimentação e gerenciamento do Banco

de Problemas - BP. O BP manterá o registro de necessidades de soluções para indústrias, comércio,
empresas de desenvolvimento, poder público e, também, o próprio IFSP, com a intenção de

fomentar nossos projetos de pesquisa, extensão e projetos integradores dos cursos, com desafios
reais da sociedade que necessitam de solução.
No atual cenário de recessão, onde o orçamento já escasso falha para nossa subsistência, esta se
apresenta como uma forma de capitalização da unidade tanto para suas necessidades básicas, quanto

pará sua ampliação física e investimentos de maior monta em, por exemplo, equipamentos de
ensino e pesquisa.
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Propostas para interação com a comunidade externa
Primeiramente, é de suma importância deixarmos clara a importância dos nossos cursos de
Formação Inicial e Continuada. Além de serem a porta de entrada para futuros alunos de cursos de
longa duração, rnuitos desses afastados dos bancos escolares por longo tempo, auxiliando para a
reinserção do cidadão à vida acadêmica, nos permitem, também, atender a demandas pontuais da
comunidade, regular nossa proporção 50/20/30 através de formação docente e, por fim, impactam
em nossas matrículas quando observamos sobre a óptica de gestão dentro dos sistemas federais de

dados como, por exemplo, o SISTEC. O que se traduz em orçamento para o Campus. Portanto,
precisamos dar continuidade à oferta desse tipo de curso, alinhada aos anseios da comunidade, dado
todo seu raio de ação.
Com o melhor aparelhamento de pessoal, tanto administrativo quanto docente, é muito importante o
incentivo à ações de "escola aberta", isto é: visitas guiadas, competições, workshops, treinamentos,

empréstimo de nossas instalações para ações de caráter civil de interesse público e outras que
venhamos a vislumbrar, além da ampliação do diálogo com os diversos setores e segmentos da

sociedade do Alto Tietê como forma de aprimorar a gestão democrática do Campus. É fundamental
para o Campus a sua inserção na comunidade que o cerca, uma vez que ele é um equipamento
público e, sem essa sensação de pertencimento pela comunidade, nossa razão de existência se esvai.
O PPN - Prospecção de Projetos e Negócios, deverá realizar a interface com a comunidade, tanto

interna quanto externa e Coordenação de Extensão - CEX, na alimentação do BP - Banco de
Problemas. Dê uma olhada no que pretendemos com PPN e o BP em "Propostas para interação
com a indústria e terceiro setor".

Importante ressaltar que as ações de profissionalização apresentadas em "Propostas para a área
administrativa" deverão ser aplicadas na CEX, tendo em vista os mais distintos processos que esse
setor executa. Visite o tópico mencionado e veja do que estou falando.

Propostas para a área administrativa
Temos hoje uma realidade muito diferente do segundo semestre de 2013. Lá precisávamos do

básico. De salas devidamente equipadas com mobiliário e demais equipamentos, a pessoal. Hoje
estamos com todos os setores plenamente estabelecidos e operacionais, sendo uma das unidades
com o maior grau de descentralização em suas operações, com 43 servidores distribuídos entre os

setores educacionais e administrativos e 1 servidor a serviço da Diretoria de Infraestrutura e

Expansão, órgão da Reitoria. Desses colegas, 14 deles encontram-se alocados em setores do que
podemos chamar área administrativa.

Sabemos que esse número de pessoas não atende de forma plenamente satisfatória às atividades que
precisamser desempenhadas no Campus, entretantonão podemos fugir do fato que o MEC impõem
um modelo às suas unidades, no qual nos encaixamos no padrão 70 docentes e 45 técnicos
administrativos ou simplesmente 70/45. A primeira ação, tendo em vista a franca expansão no
número de vagas ofertadas por nosso Campus, o que fatalmente levará a uma ampliação no déficit
de pessoal, é pleitear junto à Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica - SETEC, novo
enquadramento para o padrão 90/60. Uma vez que esse tipo de solicitação sempre carece de longa

discussão no MEC e, por fim, depende de aval do Ministério do Planejamento, esta não se dará do
dia para a noite.

Independentemente de um possível novo enquadramento, alinhado com os ideais de maior

profissionalização de nossas ações e ampliação das mesmas, propomos o estudo formal dos nossos
processos internos, à luz das teorias de BPM - Business Process Management, ou Gerenciamento de

Processos de Negócios e aplicação de métodos ágeis para gerenciamento de projetos como, por
exemplo, SCRUM ou XP. A primeira nos fomecerá um mapa de como são os processos atualmente
ou posto de forma simples por quais mesas ele passa? De quais assinaturas necessita? Em quais
sistemas deve ser alimentado? A segunda nos permitirá acelerar nossa resposta para novos projetos,
sej^m eles um novo sistema de automação ou um novo projeto básico.
Mas no que essas ações afetariam a vida do servidor e da comunidade do Campus?

Uma vez que temos um processo mapeado na forma "como está", temos a possibilidade de
vislumbrar gargalos e otimizar fluxos de modo a termos um processo mais simples e, por
conseqüência, mais rápido e menos custoso em termos de pessoas para executá-lo. Além disso,
processos mapeados nos permitem estabelecer "manuais de operação" que nos auxiliam a treinar

um novo colega quando este chega, por exemplo, de uma remoção ou redistrlbuição ou, até mesmo,
quando deseja assumir um novo desafio.

Métodos ágeis nos permitem reduzir substancialmente nosso tempo de resposta, criando um

ambiente propício à inovação através de equipes multidisciplinares montadas para a resolução do
problema em questão.

O ápice desse modelo fica, na verdade, em um efeito secundário: precisar de menos horas-homem
para a realização das mesmas tarefas! Ou seja, o colega servidor passará a ter mais tempo (ou, na
maioria dos casos passará a ter tempo) de se dedicar a atividades de maior valor agregado para a
ijistituição e para si próprio. Veja que, se gastamos menos tempo com as atividades operacionais,
podemos dispender energia para: orientar um aluno, fomentar um grupo de trabalho, realizar

atividades de pesquisa ou extensão, propor novas ações! Tivemos um bom exemplo de ação nesse
sentido em nosso último processo de matrículas onde, com um desenho eficiente dos fluxos de

processos, finalizamos matrículas e demais atos como carteirinhas de identificação, questionário
socioeconômico e acesso a biblioteca em tempo recorde, gerando muito menos stress na Secretaria,

Inspetoria e Sócio Pedagógico, entregando um produto de melhor qualidade a alunos e demais
servidores, sem afetar os atuais regimes de trabalho.

Propostas para a área educacional
Dentro de nossas atribuições legais o ensino, seiji sombra de dúvidas, é um dos nossos principais

pilares de atuação e que, hoje, consome a maior parte dos nossos recursos sejam eles financeiros,
humanos ou físicos. Engloba ações tanto de formação propriamente dita quanto procedimentos de
caráter administrativo. Vamos então apresentar ações dicotomizadas entre essas duas esferas.

Ações Administrativas
Setores como Registros Acadêmicos - Secretaria e Apoio Acadêmico - Inspetoria, dentre outras,

são áreas que carecem do mesmo tipo de atenção em relação a processos quanto as áreas puramente
administrativas. Visite o tópico "Propostas para a área administrativa" e veja o que propomos
em relação às melhorias pretendidas na modelagem de processos.

Ainda com relação a como podemos profissionalizar mais nossos processos, o desenho de BPM
como você viu em "Propostas para a área administrativa" nos permitirá inovar em termos de
sistemas automatizados. Com a chegada do nosso novo colega Analista de Sistemas (fortalecendo
nossa equipe de TI), junto a todo o expertise que a equipe de TI da Reitoria obteve com um ano de

implementação e desenvolvimento dentro do SUA? - Sistema Unificado de Administração Pública,
poderemos auxiliar esse time de desenvolvedores com os fluxos de que necessitam para

implementação de soluções de software, Vale aqui frisar que hoje já temos colega em trabalho
conjunto com a TI da Reitoria, para o desenho do processo de certificação FIC e posterior
implementação de certificados digitais dentro do SUAR Essas soluções não resolvem problemas
apenas locais, mas geram resultados que podem ser estendidos para toda a rede do IFSP, ou até
mesmo da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica - RFEPCT, a exêmplo

do próprio sistema SUAP que foi desenvolvido pelo IFRN. Perceba que a proposta do binômio
BPM-TI estará diretamente ligada ao Banco de Problemas - BP e ao PPN - Prospecção de Projetos

e Negócios, visite "Propostas para interação com a indústria e terceiro setor" e saiba mais da
nossa proposta.

Ações Acadêmicas

Cursos

Em relação aos nossos cursos, estamos em reta final para implementação de tudo o que foi definido
em nosso Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI para o período 2015 - 2018, faltando

apenas o preenchimento das turmas de técnico integrado e superior e implantação de vagas em EJA.
Este último já em tratativas com o município de Poá, para implantação do modelo PROEJA-FIC,

onde a elevação de escolaridade em nível fundamental II ficará a encargo do município através de

convênio com a SEÈ e a formação profissional com o IFSP.
Alguns de nossos cursos técnicos concomitantes-subsequentes já estão em oferta a mais de 5 anos, o
que já é tempo suficiente para que façamos um trabalho de reavaliação dos mesmos, com propostas

de reformulação para serem submetidas ao Comitê Técnico Profissional - CTP. Temos hoje uma
realidade muito salutar para essa discussão, uma vez que temos um grupo de docentes do núcleo
básico e uma Coordenação Sociopedagógica completa, que podem nos auxiliar no desenho de um
modelo que seja menos tecnicista, além de fomentar a ação de formação continuada de docentes,
tão importante para a nossa prática diária em sala de aula. Aliás, falemos da sala de aula.

Precisamos repensar nossa postura em função das novas práticas, fomentando a discussão e

pesquisa de modelos como, por exemplo, e não restrito a apenas, PBL- Problem Based Leaming
(Ensino Baseado em Projetos), Sala de Aula Invertida, foco na produção de conteúdo pelos alunos.
Nos apropriar de ações como a Escola da Ponte, o modelo Finlandês, nos apoiar nos conhecimentos
em neurociência (que cada vez mais, vem contribuindo na produção de conhecimento acerca dos
processos cognitivos) e estudarmos se há coerência dessas ações com o ensino profissional e de

nível superior e, em havendo, como nos preparar para um novo modelo. Sabemos que a implantação
de tais ações é difícil por dois aspectos. Primeiro por uma questão de cultura e, segundo, por
limitantes de ordem operacional e até de arquitetura de nossas instalações. Ou seja, não será feito da
noite para o dia, mas é necessário iniciarmos a discussão!

Mas por que defendo tal ação?
Acredito que o modelo conteudista, baseado em um dono do saber, o professor, que emana
conhecimento para 40 diferentes que são tratados como iguais está falido. Enxergo o docente
apenas como um facilitador, um mediador entre o aluno e o conteúdo. Este está maciçamente bem

posto em livros, vídeos, conteúdos eletrônicos e etc. Temos como função primordial de educadores,
instigar. E apenas isso. Definindo tudo isso em uma frase, de autoria de Paulo Freire: "Ninguém

educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, os homens se educam entre si, mediatizados pelo
mundo".

Biblioteca

Em consonância com o exposto no item anterior temos que dar continuidade a ação já iniciada pelo
grupo de servidoresda nossa biblioteca, no sentido de inserir a literatura no nosso conjunto de obras
de referência. Importante, claro, manter a bibliografia técnica em dia com as nossas necessidades

mas sem alijar nossos alunos e comunidade do prazer da leitura, tão fundamental na criação de
indivíduos críticos e emancipados.

No que toca a estrutura física, nos últimos dois anos essa mesma equipe tem tido o esmero de

manter atualizado projeto de reformulação arquitetural e de mobiliário, para a criação de um real
espaço de convívio homem-livro ou, porque não dizer, homem-cultura. Continuaremos batalhando
por mecanismos financeiros para viabilizar tal projeto.

Educação a Distância

o ensino a distância é uma ferramenta poderosa quando utilizada de forma correta e com a

tecnologia certa. Hoje temos, graças a um projeto de extensão e ao diálogo para a construção de um
espaço que não abrigasse apenas a Rádio IFSP, mas fosse um local também para geração de

conteúdo EaD, infraestrutura bem desenvolvida. Já temos ação agendada com a equipe de EaD da
Reitoria para a formação dos servidores interessados em roteirização e gravação de conteúdos.
Aliado a isso o IFSP já possui uma plataforma MOOC - Massive Open Online Course (Curso
Online Aberto e Massivo) em operação a qual poderemos alimentar com nosso conteúdo. Propomos
o início da geração de conteúdo tomando como base nossas disciplinas que, uma vez
disponibilizadas, podem gerar certificação para o público em geral (que poderá no futuro requerer
reconhecimento de saberes e competências acelerando sua formação no Instituto), dar suporte a

recuperação paralela, ser uma opção para execução de Dps, além de contribuir com a formação
geral do cidadão e levar a nossa marca e qualidade ao país inteiro, assim como ocorre com os
programas da Rádio e TV IFSR

Propostas para os discentes
É claro que diversas das ações já apresentadas impactam diretamente os nossos discentes e, por si
só, já seriam propostas para eles como, por exemplo: UHP para pré-incubação dos projetos de
alunos, BP, readequação de cursos, projetos na biblioteca e etc. Busquem nos demais itens para
saber sobre essas propostas.

Porém, vamos falar sobre algumas ações mais específicas para o nosso alunado. O primeiro
compromisso que precisamos estabelecer é com a continuidade e fortalecimento das representações

estudantis em nosso Campus. Embora já tenhamos um Diretório Acadêmico em operação,
precisamos fomentar o Grêmio Estudantil e a Atlética. Além disso, o Instituto já inicia o desenho da
nossa Empresa Júnior e, assim que os embasamentos legais para operação estiverem postos,
iniciaremos os estudos junto da comunidade acadêmica para implementarmos nossa "filial".

Continuaremos buscando junto a Reitoria e demais órgãos competentes soluções para garantir as
ações de assistência estudantil e alimentação. Importantes passos foram dados esse ano e teremos

um bom reflexo orçamentário para o próximo exercício em função do crescimento do Campus, mas
não podemos vacilar.

Vamos buscar, através da atuação do PPN, CEX e CPI, mecanismos via fundação de apoio para
captar recursos na iniciativa privada e, assim, reverter o déficit orçamentário que levou 2016 e pode

levar 2017 a reduções nos números de bolsas para projetos de pesquisa e extensão.

Palavras finais

Prezadas e prezados, é fato que crescemos. Assim como também é fato que isso foi feito sob duras

penas e através do esforço de cada um de nós. Quisemos mudar a direção para qual nossa unidade
apontava e o fizemos. Em três anos temos outro Campus, saímos das últimas posições em diversos

indicadores para assumirmos o protagonismo. Agora temos o peso de manter o foco, ampliar as
ações, nos fortalecer cada vez mais para, assim que o cenário tomar-se mais favorável, darmos o
próximo salto de qualidade sempre levando a educação pública e de qualidade à população e
aplicando nossa ciência e experiência para o crescimento das regiões onde estamos inseridos e, com
isso, contribuir para o engrandecimento da nação.
Iniciamos um processo de gestão democrática, ampliando a participação de todos e todas. Verdade
que estamos aprendendo a fazer e temos ciência de que precisamos melhorar alguns de seus
aspectos, para tanto, conto com a participação de todos no sentido de propor as melhorias e evoluir
a nossa prática.

Desenham-se tempos sombrios, devemos decidir se queremos passar por ele unidos, com liberdade
de proposição e de ação e lastreados por nossa comunidade, da forma como construímos nos
últimos três anos ou se queremos mudar de rumo.

Esse documento é uma propositura, não uma pedra fundamental que não pode ser dialogada. Venha
somar e multiplicar, já temos tantos desafios que diminuem e dividem lá fora.
Um abraço a todos!

