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1} Criação de 05 Diretorias Executivas para Ações
Inclusivas, com independência financeira e
autonomia, para realização das metas propostas
abaixo, apoiando dinamizando as pró-reitorias.
A} Diretoria de Apoio a PRE
Objetivos: Responsável pela implementação da política educacional única
em todos os campi do IFSP.
A.1) Criação de uma prova padrão de avaliação doa alunos ingressantes
nos cursos técnicos e tecnológicos: tem por objetivo a verificação do grau
de dificuldade dos alunos nas mais diferentes áreas das ciências básicas.
Pós avaliação, poderá ocorrer a criação de curso de nivelamento em
matemática, português, física, química e biologia visando o suprimento
das necessidades dos alunos oriundos das escolas públicas, estes cursos
serão oferecidos por profissionais da própria instituição, conforme cada
região do estado, e serão feitas um total de 06 horas até 8 horas aulas
semestrais implementadas no primeiro semestre de cada curso, que
poderão ser distribuídas por exemplo entre 04 em tópicos de matemática
e 02 de português na forma de interpretação de textos, gramática, etc; ou
03 de matemática e 03 biologia, etc.
Estes cursos de nivelamento objetivam, a adequação e integração dos
alunos aos cursos que estão frequentando, de forma a permitir o seu

acompanhamento futuro das disciplinas dos cursos, uma das maiores
causas da evasão escolar começa pelo entendimento de tais disciplinas.
A.2} Criação de cursos lato senso ou de atualização tecnológica, para
suprimento da área de licenciatura e outros, visando treinamento,
atualização e aperfeiçoamento de professores da rede pública, estadual e
municipal, que é plateia certa para os nossos cursos da área de
licenciatura e outros do IFSP.
A.3} Readaptação curricular dos cursos de IFSP por região, visando
atender as demandas regionais, que poderão contribuir para diminuição
do desemprego e evasão escolar.

B) Diretoria de Apoio ao Planejamento e
Administração
Objetivos: Responsável pela busca de verbas de parlamentares, a nível
nacional, estadual e municipal, doações de empresas privadas, convênios
com fundações de apoio municipais ou estaduais, visando:
B.1} Obtenção de verbas para ampliação de instalações físicas, como
construção de salas de aula, ampliações de bibliotecas e respectivos
acervos, construção de instalações esportivas (quadras, ginásios de
esportes, salas de atléticas, etc.)
B.2} Obtenção de verbas para ampliações de laboratórios de pesquisa e de
inovação tecnológica.
B.3} Obtenção de verbas para compra e manutenção de computadores,
aquisição de sistemas educacionais, softwares, ou manutenção de
equipamentos de pesquisa.
B.4} Obtenção de verbas de custeio e compra de materiais de consumo
para a instituição.

C) Diretoria de Apoio a Extensão
Objetivos: Responsável pelo gerenciamento de contatos e formatação de
convênios, com empresas privadas, fundações, organizações não
governamentais e organizações afins, para prestação de serviços:
C.1} Consultorias técnicas e tecnológicas;

C.2) Convênios com empresas para prestação de serviços referentes a
ensaios mecânicos, físicos, químicos ou biológicos com elaboração de
laudos técnicos;
C.3) Convênios para elaboração de cursos de curta duração (por exemplo:
cursos de metrologia, pneumática ou hidráulica para atendimento de
demandas específicas de empresas, prefeituras ou organizações não
governamentais, etc.).

D) Diretoria de Apoio a Pesquisa
Objetivos: Responsável pela implementação das metas de pesquisa nos
campinas diversas áreas do conhecimento. As metas de pesquisa
somente poderão ser cumpridas se devidamente implementadas, como:
D.1) Assessoria e elaboração e compra de equipamentos de última
geração para atendimento das demandas de pesquisa regionais dos
campi, diferentes dos pregões eletrônicos que atendem as demandas da
área educacional. Os recursos virão via fundação, doações de empresas,
através de convênios com instituições de pesquisa, e também de verbas
próprias destinadas da repartição do orçamento, tema que será abordado
mais adiante, com relação a autonomia das pró-reitorias.
D.2) Busca de recursos financeiros para compra e custeio de
equipamentos de pesquisa, através da participação em editais de
instituições de pesquisa, FINEP, FAPESP, Fundações de Fomento
Municipais e Estaduais, CNPq, Capes, Lei do bem, etc.
D.3) Implementação de convênios com Instituições tecnológicas
internacionais, para desenvolvimento de ações e estratégias de troca de
informações, intercâmbio tecnológicos entre centros de pesquisa e
inovação europeus e americanos em áreas estratégicas, cursos de
aperfeiçoamentos tecnológicos.
D.4) Ampliação do número de bolsas de iniciação científica e de iniciação
tecnológica.
D.5) Ampliação do número de bolsas pesquisador e bolsas de incentivo á
pesquisa.

D.6) Formação de grupos de pesquisa regionais no interior para
formatação de cursos de metrado profissional, entre campis da mesma
região.

E) Diretoria de Apoio a Desburocratização
Objetivos: Responsável pela desburocratização do IFSP, visando agilização
dos sistemas de informação e consumo de papel. Tem como meta
conseguir os gastos de tempo, impressão, papel, entre outros chegar a
20% dos gastos atuais até o final de nossa gestão.
E.1) Adoção de um servidor armazenador central ou nuvem, para
recebimento e armazenamento de documentos relativos a atividades
desenvolvidas dentro dos IFSP, ou adoção de um sistema do tipo SUAP
para comunicações internas no IFSP.
E.2) Adoção de assinatura eletrônica, para identificação de documentos de
professores como RITs, PITs, Planos de Ensino, Ementas de Cursos,
Memorandos internos, Formulários de ressarcimento de saúde,
Formulários de solicitações de passagens diárias, etc; de forma a evitar
impressões, sendo estes documentos armazenados nos serviElores locais
de cada campus, como já se encontram atualmente em alguns campis.
E.3) Adoção de um servidor central para armazenamento de toda
documentação dos campis e da reitoria no formato digital, com acesso
irrestrito as informações pertinentes a cada uma das pró-reitorias. Desta
forma proporcionando maior transparência de todas as decisões tomadas
no âmbito da gestão.

2) Distribuição de Recursos entre as pró-reitorias,
de forma que as mesmas tenham independência
econômica e financeira para execução de ações
previstas em suas políticas ou programas de ações
anuais.
3) Formação Imediata de Uma Fundação do IFSP,
com caráter privado sem fins lucrativos, para

atendimento aos diversos programas a serem
implementados pelo IFSP.
Esta fundação deverá seguir os moldes das
Fundações da FUNCAMP (Unicamp) ou da FAI
(UFSCAR).
4) Transformação do IFSP na Universidade
Tecnológica de São Paulo.
Com as ações anteriormente descritas poderemos
dar início a certas ações direcionais, para num prazo
de dois a três anos termos condições de nos
tornarmos a Universidade Tecnológica de São
Paulo, com maior independência mais recursos e
maior inserção nos procedimentos políticos e
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econom1cos nac1ona1s.
5) Melhora das condições de trabalho dos
professores coma criação de salas individuais para
estudos, desenvolvimento de projetos, orientações
e atendimento dos alunos.

Propostas para os Alunos
1}

Criação de atléticas e centros acadêmicos

independentes das administrações dos campis, que
possuam autonomia política, econômica e
financeira.
2}

Realização de Olimpíadas do IFSP a cada dois

anos.
3}

Apoiar o lnter-IFSP para promoção da

integração entre alunos dos institutos.

4}

Apoio a projetos de desenvolvimento de do

tipo aero-design, robótica e do tipo baja bug por
campus.
S}

Implementação de áreas recreativas com a

disponibilização de áreas para atléticas nos campi
para desenvolvimento de atividades, como por
exemplo, colocação de mesas para práticas de tênis
de mesa, xadrez, pebolim, etc.
6}

Criação de centros culturais para os alunos,

com formação de grupos de teatro, cinema, shows
de música {palquinho}, grupos de leitura, dança,
etc.
7}

Ampliação da assistência estudantil para alunos

que não tenham recursos financeiros para bancar
os estudos, através de bolsas auxílio moradia,
alimentação e transporte.

Propostas para os Servidores
1) Ampliação de cursos específicos de capacitação
para os servidores por áreas de atuação dentro de
suas unidades.
2) Estabelecimentos de planos de saúde locais
regionais ou nacionais, visando a adequação do
atendimento das demandas dos funcionários a
níveis regionais que possam trazer redução de taxas
hoje praticadas pela Unimed.
3) Lutar pela incorporação do auxílio transporte
para todos os funcionários do IFSP, independente
do meio de locomoção do servidor.
4) Criação de creches gratuitas para os filhos de
servidores, ·próximas aos seus locais de trabalho.
5) Criação de planos odontológicos gratuitos para
atendimento da comunidade do IFSP.
6) Manutenção das trinta horas para os servidores
técnicos administrativos.
7) Definição de melhores políticas de Gestão de
Pessoas para melhor atendimento das necessidades
dos servidores em suas atribuições.
8) Elaboração frequente de pesquisas com abertura
para que os servidores TAES ajudem a definir e

melhorar os procedimentos de fluxo de trabalho
da instituição.

