PROGRAMA PARA CAMPANHA MODENA/2016

"O novo não está no que é dito,
mas no acontecimento de sua volta"
Michel Foucault

Princípios fundamentais da gestão

- Construção do nome "IFSP" por meio do significado das ações da sua
comunidade para a sociedade;
- Visão ampla da Educação: atuação para que servidores e discentes se
tornem multiplicadores de valores solidários, republicanos em um mundo cada
vez mais plural;
- Reconhecimento e promoção da diversidade cultural, étnico-racial e de
gênero;
- Ações integradoras, com organicidade entre todos agentes das ações
educativas;
- Atenção e valorização do indivíduo, harmonizadas com o funcionamento dos
diversos grupos de ação, em nossa comunidade;
- Democratização constante da informação, com valorização do saber
individual acumulado, porém compartilhado administrativa e academicamente.
Algumas políticas gerais norteadoras da gestão

- Incentivar a participação discente em todos os níveis de decisão do Instituto;
- Integrar os novos servidores com rapidez, para que possam melhor participar
das grandes discussões educacionais e de gestão no IFSP;
- Aprofundar o relacionamento entre o IFSP com os arranjos produtivos, sociais
e culturais das comunidades no entorno deste Instituto;
- Tornar o IFSP um centro multiplicador de boas práticas de gestão na rede de
educação tecnológica federal , assim como fazer parcerias para adaptação das
boas práticas geradas em outros Institutos;
- Fortalecer o IFSP como força política estadual, garantindo compromissos de
políticos e das estruturas de gestão estadual e municipais para ações de
interesse das comunidades e da sociedade de forma geral;
- Trabalhar para construir valores que entendam que Administrativos e
Docentes são na verdade duas possibilidades de sermos educadores;
- Contribuir para aprimorar a gestão pública, qualitativa e quantitativamente;
- Fomentar a agenda da sustentabilidade, do uso racional dos ativos da
natureza como energia, papel, água e descarte racional de resíduos;
- Promover a integração das ações educativas na perspectiva de garantir a
indissociabilida'de Ensino, Pesquisa e Extensão.
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Algumas políticas e ações de Ensino
- Favorecer ligações entre os cursos do IFSP, em todos os níveis,
referenciados no mundo do trabalho;
- Continuar analisando e propondo ações para aumentar a permanência e êxito
dos alunos em nossos cursos;
- Construir um padrão em termos de infraestrutura voltada ao ensino que seja
viável para todos os câmpus;
- Implantar um sistema de avaliação interna dos cursos do IFSP;
- Favorecer a experimentação didática e pedagógica, na busca por melhores
resultados no processo ensino-aprendizagem;
- Trabalhar para a possibilidade de outros Planos Pedagógicos de Cursos que
concretizem pesquisa, extensão e ensino ocorrendo simultaneamente dentro
dos espaços educativos formais e não formais ;
- Criar os espaços institucionais para o debate de aspectos curriculares citados
acima, de forma dinâmica e integrada;
- Aprimorar os processos de seleção de discentes no IFSP aproveitando as
práticas da Rede, mas principalmente dos câmpus da nossa expansão;
- Continuar fomentando programas de recepção e ambientação de novos
discentes, com a possibilidade de outros arranjos além dos existentes;
- Investir no ferramental e na cultura de EAD (Educação a Distância), como
alternativa para ampliação das possibilidades de Educação, caminhando para a
constituição do Centro de Referência em Educação a Distância;
- Ampliar a oferta do PROEJA, a partir de um programa integrado que permita
a possibilidade de continuidade de estudos aos participantes;
- Estudar possibilidades e implementar soluções para melhorar a qualidade da
Assistência Estudantil do IFSP;
- Instituir Centro de Referência em formação de professores;
- Instituir Centro de Referência em Ações Inclusivas.
Algumas políticas e ações de Extensão
- Desenvolver políticas para o fortalecimento e ampliação dos editais internos
de programas de apoio a eventos relacionados à extensão e apresentações
culturais;
- Apoiar e incentivar a realização de feiras de ciências e exposições dos
trabalhos de extensão desenvolvidos em cada câmpus, no sentido de divulgálos localmente;
- Buscar parcerias que possam ocorrer em vários câmpus, numa ação
sistêmica;
- Possibilitar que ações de Extensão possam integrar currículos dos cursos
regulares do IFSP (Curricularização da Extensão, Meta 12 do PNE) ;
- Intensificar a formação dos servidores para uma cultura extensionista que os
possibilitem a participar de editais internos e externos visando um alinhamento
maior das políticas de extensão de acordo com a Rede Nacional de Extensão
(RENEX);
- Garantir fomento para projetos ou programas que promovam ações entre os
câmpus e comunid ades tradicionais ou em situação de vulnerabilidade,
inclusive com o viés de gênero;
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- Garantir, por meio dos editais internos, as políticas de extensão do IFSP e da
RENEX;
- Formular e implementar um Plano de Cultura para o IFSP de forma a vincular
o nome da instituição a grupos de teatro, corais, bandas e outras modalidades
culturais;
- Promover atividades esportivas que contribuam para a integração das
comunidades dos diversos câmpus, tanto com discentes como com servidores;
- Criar uma agenda de jogos internos do IFSP - Inter Câmpus - e fortalecer as
participações das equipes do Instituto nos jogos regionais e nacional;
- Apoiar as equipes de docentes que já trabalham com Olimpíadas de
conhecimentos (Física, Matemática, Astronomia e outras) e criar as que ainda
não existem;
- Fomentar a criação de empresas júniores, incubadoras de empresas, entre
outras ações para ambientar nossos discentes com o mundo do trabalho;
- Criar e efetivar um plano esportivo-cultural com as comunidades que inclua a
população jovem em atividades dessa natureza contribuindo para o
reconhecimento do IFSP e sua inserção nos arranjos sociais e culturais locais;
- Intensificar as políticas de Inclusão, de Direitos Humanos e da Diversidade
Cultural, Étnico-racial e·de Gênero no IFSP;
- Incentivar a formação de Atléticas, grêmios, associações de ex-alunos e exservidores;
- Dar continuidade ao projeto de criação do Centro de Memória;
- Incentivar a criação de rádios, TVs e jornais locais no IFSP, principalmente via
WEB.
Algumas políticas e ações de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação

- Implementar as possibilidades apresentadas para a pesquisa e pelo trabalho
com Fundações de Apoio;
- Facilitar encontros e projetos conjuntos de servidores e discentes dentro de
uma mesma linha de pesquisa, como maneira de ampliar os resultados da
Pesquisa no IFSP;
- Disseminar e ampliar o programa Hotel de Projetos;
- Apoiar o Núcleo de Inovação Tecnológica nos diversos projetos que possui,
incluindo parcerias com outros IFs que se destaquem em cada atividade
específica e, em perspectiva , capacitar cada Campus (prospecção e
gerenciamento) para se constituir um Polo de Inovação visando estabelecer
parcerias e acordos com o setor produtivo;
- Melhorar a qualidade e a quantidade de nossas publicações, em papel ou
virtuais, de forma que atinjam melhores classificações nos índices de qualidade
nacionais e internacionais;
- Buscar recursos para financiamento de projetos de pesquisa junto a
organismos nacionais e internacionais de fomento;
- Ampliar as possibilidades de MINTER/DINTER para o IFSP;
- Aprimorar mecanismos de avaliações para editais internos, com ampla
discussão interna de critérios a serem adotados para classificação de inscritos;
- Investir no avanço das pós-graduações no IFSP, com ampliação de
mestrados e perspectiva de início de programa de doutorado.

Algumas políticas e ações de Desenvolvimento de Gestão de Pessoas e
Administração de Pessoal
- Consolidar os ganhos em termos de condições de trabalho para docentes e
técnico-administrativos;
- Continuar com a política de priorização na capacitação dos servidores do
IFSP;
- Construir, com as demais Pró-Reitorias, projetos para incremento da
qualidade de vida no trabalho;
- Investir em cursos de pequena duração, adequados para necessidades
específicas no trabalho de técnicos-administrativos e docentes;
- Implementar com rapidez qualquer conquista pertinente às carreiras dos
servidores, bem como cobrar agilidade em Brasília para o reconhecimento de
direitos trabalhistas com regulamentação específica inexistente ou insuficiente,
considerando a ordem legal vigente;
- Continuar com a política de possibilidade de melhoria do trabalho
administrativo como os turnos de 06 horas e o Trabalho em Local de Livre
Escolha (TLLE) para os administrativos durante os períodos de férias
estudantis;
- Trabalhar em sintonia com CISTA e CPPD, para mais avanços aos
servidores;
- Consolidar a política de transparência com a disponibilização para toda
comunidade acadêmica dos dados institucionais do IFSP dentro do ambiente
do banco de dados unificado do SUAP propiciando elementos de
planejamento, gestão para a reitoria e câmpus e para a comunidade,
elementos para acompanhamento das gestões;
- Instituir e editar Anuário com os dados institucionais supracitados;
- Criar uma Escola de Administração Pública junto ao Centro de Referência,
aproveitando inúmeros servidores que já são do quadro de capacitação da
ESAF ou ENAP, visando capacitar docentes e administrativos para as boas
práticas de gestão dos que já exercem essas funções e preparando futuras
gerações de candidatos as funções de diretor de câmpus e reitor.
Algumas políticas e ações de internacionalização
- Fortalecer a ARINTER (Assessoria Internacional), criada para projetar e
implementar ações de internacionalização no IFSP;
- Propiciar cursos e outras formas de contato com línguas e culturas
estrangeiras, inclusive intercâmbios com outras instituições de ensino no
exterior;
- Divulgar e incentivar nossa comunidade para a participação de programas
educacionais no exterior, bem como receber e prover condições para que
estrangeiros desenvolvam atividades acadêmicas no IFSP;
- Instituir e desenvolver programas de mobilidade acadêmica para os
estuda ntes de graduação e de ensino médio;

- . Desenvolver o Centro Línguas para docentes e discentes como fomento a
ações de internacionalização.
Algumas políticas e ações de Administração, de TI e de Comunicação

- Disponibilizar mais conjuntos de vídeos conferências para potencializar os
encontros virtuais, entre especialistas de várias áreas, nos câmpus do IFSP,
para troca de informações, experiências e construção de soluções conjuntas
para problemas administrativos;
- Implementar as soluções obtidas pelo Escritório de Processos, após
mapeamento de nossos processos internos e estudos de otimização destes;
- Continuar implantando os módulos ainda não implantados do SUAP (Sistema
Unificado de Admin istração Pública), com ampla divulgação e treinamento
quanto aos procedimentos adequados para a melhor utilização destas novas
ferramentas de TI;
- Ampliar a integração entre os vários setores de Comunicação, da Reitoria e
dos Câmpus, objetivando melhores resultados no compartilhamento de
informações sobre o IFSP, bem como a sua difusão pela sociedade;
- Ampliar e estimular a participação da comunidade na elaboração e execução
do orçamento, por meio do "Orçamento Participativo";
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