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CAPÍTULO I – DOS OBJETIVOS E PRINCÍPIOS

1.1. Breve histórico do IFSP

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) que busca
oferecer um ensino público, gratuito e de qualidade apresenta mais de 100 anos de história.
No decorrer dessa longa trajetória, o Instituto teve diversas denominações, sendo a primeira
delas a de Escola de Aprendizes Artífices (Decreto n. 7.566, de 23 de setembro de 1909)
presente em cada uma das capitais dos Estados da República. Nesse início de funcionamento,
eram ofertados os cursos de tornearia, de eletricidade e de mecânica, além das oficinas de
carpintaria e artes decorativas.
O ensino no Brasil passou por uma nova estruturação administrativa e funcional no
ano de 1937, quando passou a ser chamada de Liceu Industrial de São Paulo (Lei n. 378, de
13 de janeiro de 1937). Na área educacional, foi criado o Departamento Nacional da
Educação que, por sua vez, foi estruturado em oito divisões de ensino: primário, industrial,
comercial, doméstico, secundário, superior, extraescolar e educação física.
Novas reformas na educação profissional ocorreram em 1942, época em que se
tornou premente a formação de pessoal técnico qualificado. Neste mesmo ano, através do
Decreto-Lei n. 4.073, foi definida a Lei Orgânica do Ensino Industrial, que fixou as bases de
organização e de regime do ensino industrial.
Cabia ao ensino industrial formar profissionais aptos ao exercício de ofício e técnicas
nas atividades industriais. Além disso, tinha como finalidades dar a trabalhadores jovens e
adultos da indústria, não diplomados ou habilitados, uma qualificação profissional que lhes
aumentasse a eficiência e a produtividade; aperfeiçoar ou especializar os conhecimentos e
capacidades de trabalhadores diplomados ou habilitados e, por fim, divulgar conhecimentos
de atualidades técnicas.
Em 1942, diante das bases de organização da rede federal de estabelecimentos de
ensino industrial surge a Escola Técnica de São Paulo (Decreto-Lei n. 4.127), com o objetivo
de oferecer “os cursos técnicos e os cursos pedagógicos, e bem assim os cursos industriais e
os cursos de mestria, de que trata o regulamento do quadro dos cursos de ensino industrial”.
Esse decreto, porém, condicionava o início do funcionamento da Escola Técnica de São Paulo
à construção de novas instalações próprias, mantendo-a na situação de Escola Industrial de
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São Paulo enquanto não se concretizassem tais condições. Em 1946, a escola paulista recebeu
autorização para implantar o curso de construção de máquinas e motores e o de pontes e
estradas.
Em 20 de agosto de 1965, foi sancionada a Lei n. 4.759, que transformou a Escola
Técnica de São Paulo em Escola Técnica Federal, abrangendo todas as escolas técnicas e
instituições de nível superior do sistema federal. Os cursos técnicos de Eletrotécnica, de
Eletrônica e Telecomunicações e de Processamento de Dados foram, então, implantados no
período de 1965 a 1978, os quais se somaram aos de Edificações e Mecânica, já oferecidos.
Ainda sobre Escola Técnica Federal, a LDB de 1971 trouxe grandes implicações, pois
possibilitou a formação de técnicos através de cursos integrados ao ensino médio (técnico e
médio), completados em quatro anos e cuja carga horária média era de 4.500 horas/aula (PDIIFSP, 2014-2018, p.40).
Em 1994, a Lei n. 8.948, de 08 de dezembro, transformou as Escolas Técnicas Federais
em Centros Federais de Educação Tecnológica (CEFETs), que com o Decreto nº 5.224, de 01
de outubro de 2004 foi autorizado a “ministrar ensino superior de graduação e de pósgraduação lato sensu e stricto sensu, visando à formação de profissionais e especialistas na
área tecnológica” (Artigo 4º, V).
No ano de 2008, com a Lei n. 11.892, de 29 de dezembro de 2008, foram criados os
Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. Os Institutos Federais, implantados
num total de 38 através desta lei, são definidos em seu Art. 2 como “instituições de educação
superior, básica e profissional, pluricurriculares e multicampi, especializados na oferta de
educação profissional e tecnológica nas diferentes modalidades de ensino, com base na
conjugação de conhecimentos técnicos e tecnológicos com as suas práticas pedagógicas (...)”.
Comprovando a abrangência de sua atuação, o Instituto Federal de Educação, Ciência
e Tecnologia de São Paulo, antigo CEFET-SP, além de investir fortemente na realização de
pesquisas aplicadas e no desenvolvimento de atividades de extensão, oferece: cursos
técnicos, tanto na forma de cursos integrados ao ensino médio (para aqueles que concluíram
a educação fundamental), quanto na forma concomitante ou subsequente (para alunos que
concluíram a educação fundamental e para aqueles que concluíram o ensino médio ou
estejam cursando no mínimo o 2º. ano desse nível de ensino); cursos de graduação
(licenciaturas, bacharelados e superiores de tecnologia); cursos de pós-graduação (lato sensu
e stricto sensu). Por fim, pensando em proporcionar oportunidades de estudos para aqueles
que não tiveram acesso ao ensino fundamental ou médio na idade regular, o IFSP investe
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também no Programa de Integração da Educação Profissional ao Ensino Médio na modalidade
de Educação de Jovens e Adultos (PROEJA).

1.2. Função social, objetivos e metas

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFSP), historicamente, constituise como espaço formativo no âmbito da educação e do ensino profissionalizante,
acompanhando os processos de transformação no mundo do ensino e do trabalho, com a
perspectiva de diminuição das desigualdades sociais no Brasil. Neste sentido, busca construir
uma práxis educativa que contribua para a inserção social, para a formação integradora e para
a produção do conhecimento.
O IFSP tem como objetivo central agregar à formação acadêmica a preparação para o
mundo do trabalho, discutindo os princípios das tecnologias a ele relativas. Compreende-se,
para isso, que seja preciso derrubar as barreiras entre o ensino técnico e o científico,
articulando trabalho, ciência e cultura, na perspectiva da emancipação humana.
A partir da compreensão da relação indissociável entre trabalho, ciência, tecnologia e
cultura, a organização e desenvolvimento curricular, em seus objetivos, conteúdos e métodos,
baseia-se a concepção do trabalho como princípio educativo. Com isso, a Educação
Profissional deve explicitar o modo como o saber se relaciona com o processo de trabalho, ao
propiciar também a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos e sócio históricos
da atividade produtiva, para promover o desenvolvimento intelectual e a apreensão de
elementos culturais que configurem a vida cidadã e economicamente ativa.
Entre seus aspectos fundadores, os Institutos Federais (PACHECO, 2011), tem como
principais metas: 1) expandir a oferta de educação profissional pública e de qualidade; 2)
estar aberto à comunidade por meio da verticalização da oferta de cursos (da modalidade EJA
até a pós-graduação e cursos de curta duração) e do acesso facilitado pela ampliação da rede
em todas as regiões do país; 3) formar cidadãos para o mundo do trabalho e não somente
para o “mercado” de trabalho, por meio de uma Educação crítica e reflexiva.
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1.3. Princípios norteadores

A lei de criação dos Institutos Federais (Lei nº 11.892/2008) e o Plano de
Desenvolvimento Institucional (PDI-IFSP 2014-2018) são importantes documentos que
fundamentam as ações do Instituto Federal de São Paulo. Neste sentido, com base nestes
documentos, destacamos abaixo algumas concepções e princípios norteadores do IFSP.

O IFSP objetiva levar em conta o fato de que o desenvolvimento humano é um
processo de construção contínua e que se estende ao longo da vida dos indivíduos e das
sociedades de forma indissociável.
Ao compreender o sujeito como um ser sócio histórico, ou seja, resultado de um
conjunto de relações sociais historicamente determinadas, em constante construção e
transformação. O IFSP acredita que o desenvolvimento de capacidades, potencialidades,
habilidades, competências, valores e atitudes especificamente humanos perpassa diretamente
por uma ação educativa (PDI-IFSP 2014-2018). Neste sentido, a instituição de ensino tem em si
a responsabilidade de levar o estudante ao pleno desenvolvimento enquanto cidadão através
do conhecimento construído visando uma formação geral e universal no sentido amplo.
Nossa instituição se identifica e se compromete com um projeto democrático de
sociedade que compreende e pratica a educação como um compromisso de transformação,
capaz de dar sentido cada vez maior tanto à nossa prática social enquanto instituição, como
também a cada sujeito individual, que se encontra envolvido com este processo.
Neste sentido, a educação assume papel cada vez mais imprescindível no processo de
desenvolvimento social e também econômico. Compreende-se a educação como processo de
formação e interação social que se realiza em um tempo histórico determinado e com
características ideológicas específicas, permitindo a construção de conhecimentos, habilidades
e valores para o desenvolvimento humano integral e pleno, e para a participação na sociedade.
A educação, com isso, é fator importante e indispensável no processo de
transformação dessa realidade social. Além da instrução e da orientação do sujeito para a
apropriação do conhecimento, a educação também tem um sentido de dentro para fora, que
significa a possibilidade de o sujeito revelar suas potencialidades e educar-se.
Assim sendo, a proposta pedagógica do IFSP vincula-se à ideia de que o ensino não se
limita à transmissão de informações e/ou ao desenvolvimento de capacidades técnicas para um
exercício profissional específico, mas, ao contrário, a formação de seus alunos deve contemplar
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a chamada “cultura geral” - saberes cujo sentido formativo não se confundem necessariamente
com uma aplicação imediata – e o engajamento político – por meio do desenvolvimento da
consciência crítica dos estudantes.
O vínculo da educação com o contexto social e cultural leva a questionamentos e a
revisão de modelos educacionais estabelecidos para atender os anseios e necessidades da
sociedade, apresentando desafios acentuados e problematizados. No mundo globalizado e em
constantes transformações, o conceito de educação vem sendo revisto e ampliado, assumindo
uma perspectiva processual que não se encerra ao final da escolarização, mas se prolonga ao
longo da vida do indivíduo para permitir que ele possa responder aos desafios da
provisoriedade do conhecimento, num contexto em constante mudança. (DELLORS, 1999)
O IFSP reconhece a formação técnica e tecnológica como um dos elementos
estruturantes capazes de contribuir para o desenvolvimento humano tanto do ponto de vista
individual como coletivo. A proposta educacional dos Institutos Federais está pautada,
atualmente, em uma concepção humanista de educação, buscando integrar ciência, tecnologia
e cultura como dimensões indissociáveis da vida humana e desenvolver a capacidade de
investigação científica para a construção da autonomia intelectual:

O modelo dos Institutos Federais surge como uma autarquia de regime
especial de base educacional humanístico-técnico-científica. É uma
instituição que articula a educação superior, básica e profissional,
pluricurricular e multicampi, especializada na oferta de educação
profissional e tecnológica em diferentes níveis e modalidades de
ensino. (BRASIL, 2010, p. 19)

O objetivo principal passa pela formação profissional técnica e tecnológica de
qualidade, isso só se torna possível na medida que o processo educativo contribua com a
construção de cidadãos através de novos saberes. Ora se o que se busca é a formação do
cidadão para o mundo do trabalho, superando o conceito da mera formação do profissional
para o mercado é preciso esforços para “derrubar as barreiras entre o ensino técnico e o
científico, articulando trabalho, ciência e cultura na perspectiva da emancipação humana, é um
dos objetivos basilares dos Institutos”. (BRASIL, 2010, p. 10)
Nesta perspectiva, nos aproximamos da compreensão do trabalho como princípio
educativo (RAMOS, 2004 e FRIGOTTO, 2004) na medida em que coloca exigências específicas
para o processo educativo, visando à participação direta dos membros da sociedade no
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trabalho produtivo. Com isso, a educação deve explicitar o modo como o saber se relaciona
com o processo de trabalho, ao propiciar também a compreensão dos fundamentos científicotecnológicos e sócio históricos da atividade produtiva, para promover o desenvolvimento
intelectual e a apreensão de elementos culturais que configurem a vida cidadã e
economicamente ativa.
Assim, insere-se no contexto a educação profissional, em que o conhecimento
científico adquire o sentido de força produtiva, focando-se o trabalho como primeiro
fundamento da educação como prática social.
Assim, a educação profissional e tecnológica trata-se de uma política pública, por seu
compromisso social, tanto por contribuir para o desenvolvimento econômico e tecnológico
nacional, quanto por ser fator de fortalecimento do processo de inserção cidadã. O objetivo da
formação profissional não é formar um profissional para o mercado de trabalho, mas sim um
cidadão para o mundo do trabalho:

Assim, a educação exercida no IFSP não estará restrita a
uma formação estritamente profissional, mas contribuirá
para a iniciação à ciência e a promoção de instrumentos
que levem à reflexão sobre o mundo e as tecnologias (PDI
2009-2013, p. 41)

Neste sentido, a escola, como instituição educativa da sociedade, é o espaço
privilegiado da educação formal, lugar de cultura e sistematização do saber científico, que
possibilita a apropriação dos instrumentos teóricos e práticos para análise e compreensão da
realidade, do mundo em que vivemos, a fim de que haja uma interação consciente das pessoas
consigo mesmas, delas entre si, delas com o conhecimento, com o meio ambiente e com
outros produtos da cultura, ampliando, dessa forma, sua visão de mundo.
É como uma instituição educativa muito maior que uma “escola”, que se situa o
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, na perspectiva da educação profissional
e tecnológica. Por sua excelência e seus vínculos com a sociedade produtiva, esta instituição
pode protagonizar um projeto inovador e progressista, comprometido com a democracia e a
justiça social, ao buscar a construção de novos sujeitos históricos, aptos a se inserir no mundo
do trabalho, compreendendo-o e transformando-o.
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Tais diretrizes reafirmam o compromisso dos IFs com a formação humanística de
docentes e discentes, que precede a qualificação para o trabalho e enxerga a educação
profissional e tecnológica baseada na integração entre ciência, tecnologia e cultura.
No contexto da educação profissional, a concepção de conhecimento articula as
ciências naturais, humanas e tecnológicas com o mundo do trabalho, partindo da premissa da
construção desse conhecimento baseado nos seguintes eixos: trabalho, ciência, tecnologia,
cultura.

Os Institutos Federais, em sua concepção, amalgamam trabalhociência-tecnologia-cultura na busca de soluções para os problemas de
seu tempo, aspectos que necessariamente devem estar em
movimento e articulados ao dinamismo histórico da sociedade em seu
processo de desenvolvimento (BRASIL, 2010, p. 34).
A ciência envolve conceitos e métodos que, ao mesmo tempo em que são estabilizados
e transmitidos de geração em geração, podem e devem ser questionados e superados
historicamente, no movimento permanente de construção de novos conhecimentos. Esses
conhecimentos, produzidos e legitimados socialmente ao longo da história, são resultado de
um processo empreendido pela humanidade na busca da compreensão e da transformação
dos fenômenos naturais e sociais, no movimento do ser humano como produtor de sua
realidade que, por isso, precisa apropriar-se dela para poder transformá-la.
A transformação da Ciência foi correlata com uma transformação no conhecimento
técnico. Esse conhecimento passou a ter outro caráter. Deixou de ser um conhecimento sem
nexos e sem formalização. Pode-se creditar a esse momento o surgimento de um novo
conhecimento, o conhecimento tecnológico, que significa um conhecimento produtivo
articulado e consciente. Esse novo saber que constitui a Tecnologia não é um saber sem
significado e conexões.
Como apontado por alguns autores, a Tecnologia surge como um aprofundamento de
um processo de racionalização da civilização que repercute na técnica. Essa racionalização
pode ser entendida como identificação das causas dos fenômenos e, nesse sentido, constitui
uma efetiva cientifização da Técnica.
Assim, ao buscar-se a transformação da ciência em força produtiva, marca-se a noção
de tecnologia, que se caracteriza como uma extensão das capacidades humanas, ao visar a
satisfação das necessidades, mediando o conhecimento científico e a produção. É possível
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compreender o processo histórico de transformação da ciência em atividade produtiva por
meio do desenvolvimento tecnológico.

A Tecnologia tem dinâmica própria e, embora interagindo com a
Ciência, ela busca conhecimentos específicos. A Tecnologia é estilo
de trabalho, de pesquisa, que incorpora metodologias e conceitos da
pesquisa científica, porém também é um campo do conhecimento
cuja aplicação passa por outros critérios como eficácia e viabilidade
técnico-econômica e social. (PDI-IFSP, 2014-2018, p. 147)
Considerando esta visão de escola articulada com o trabalho e com a formação
integrada do estudante temos a construção do conhecimento como algo dinâmico e
significativo e não fragmentado e descontextualizado. Nesse sentido o IFSP em seu PPI, afirma
que o fazer pedagógico deve trabalhar “na superação da separação ciência/tecnologia e
teoria/prática [...], tentando estabelecer o diálogo entre os conhecimentos científicos,
tecnológicos, sociais e humanísticos e conhecimentos e habilidades relacionadas ao trabalho”
(PDI-IFSP, 2014-2018, p.157).
O conhecimento para o mundo do trabalho vai além da técnica e da produção,
envolvendo relações sociais, culturais e científicas. A Educação nesse viés estaria ligada a um
movimento constante, em que o conhecimento produzido historicamente retorna à sociedade
por meio do indivíduo que articula esse conhecimento com a realidade, transformando-o.
(BRASIL, 2010)
Diante disso a concepção de conhecimento está articulada ao conceito de processo
educativo como dialógico integrando trabalho, ciência e cultura. No contexto da educação
profissional o trabalho é o primeiro foco da educação enquanto prática social, que juntamente
com a ciência e a cultura contribui para uma formação integrada do estudante. Nessa vertente
o conhecimento ocorre em uma prática interativa com a realidade, que além de propiciar sua
transmissão de geração em geração, o questiona, visando sua superação historicamente em um
movimento permanente de construção de novos conhecimentos. Podemos afirmar então que
o conhecimento não é algo estático, pelo contrário, trata-se de um processo de construção e
reconstrução contínuo voltado a formação plena do educando (PDI-IFSP, 2014).
Partindo do princípio da autonomia e a gestão democrática que fazem parte da própria
natureza do ato pedagógico, identifica-se a importância e a necessidade de se estabelecer
relações democráticas que criem um ambiente institucional propício ao diálogo e a
participação. Dessa forma, as práticas educativas devem levar em conta os diversos públicos
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presentes numa instituição em função das diferenças de gênero, de classe social, de etnia e de
religiosidade.
Para tanto, o desafio cotidiano para a prática pedagógica docente é o
desenvolvimento de ensino de qualidade junto à ampla gama de públicos que procuram por
profissionalização e inserção do mercado de trabalho, mas sem perder de vista a formação
integrada – para o mundo do trabalho.
Uma formação integrada, além de possibilitar o acesso a conhecimentos, promove a
reflexão crítica sobre os padrões culturais, sobre as referências e tendências estéticas que se
manifestam em tempos e espaços históricos, e incorpora os valores ético-políticos.
Integrando, com isso, a ciência e a cultura, a formação profissional deve objetivar a
formação plena do educando, possibilitando construções intelectuais mais elevadas,
apropriação de conceitos necessários para intervenção consciente na realidade e compreensão
do processo histórico de construção do conhecimento. Assim, contribui-se para a formação de
sujeitos autônomos, que possam compreender-se no mundo e dessa forma atuar nele por meio
do trabalho, transformando a natureza e a cultura em função das necessidades coletivas da
humanidade, ao mesmo tempo em que cuida da preservação.
No processo de ensino, entendemos que é importante priorizar uma metodologia que
permita a inserção do educando como agente de sua aprendizagem, ou seja, a participação
efetiva do estudante na construção de seu conhecimento. Uma das possibilidades
metodológicas é trazer, para a sala de aula, os problemas do mundo atual e/ou situaçõesproblema que simulem a realidade, a fim de que os alunos possam sugerir propostas de
resolução ou de possíveis encaminhamentos, promovendo-se o desenvolvimento da
autonomia intelectual e do pensamento crítico.
O currículo deve contribuir para a construção do pensamento crítico e para a formação
integral do indivíduo. Além disso, deve ter como alicerce as questões éticas, respeitar a
diversidade cultural e regional e proporcionar uma formação para a cidadania.
Para garantir a formação plena do educando, o currículo deve possibilitar construções
intelectuais elevadas e a apropriação de conceitos, habilidades e atitudes necessários para a
intervenção consciente na realidade.
Como princípio de organização dos componentes curriculares, a verticalização implica
o reconhecimento de fluxos que permitam a construção de itinerários de formação entre os
diferentes cursos da educação profissional e tecnológica: qualificação profissional, técnico,
graduação e pós-graduação tecnológica.
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Vale destacar que, a proposta curricular que integra o ensino médio à formação técnica
supera o conceito de escola dual e fragmentada, estabelecendo o diálogo entre os
conhecimentos científicos, tecnológicos, sociais e humanísticos e conhecimentos e habilidades
relacionadas ao trabalho.
Em consonância com esse entendimento, o currículo se torna um poderoso
instrumento de mediação para atingir o conhecimento científico, o desenvolvimento do
raciocínio lógico, construtivo e criativo, para que se estabeleça uma consciência crítica e
reflexiva no indivíduo ao ponto de transformar atitudes e convicções, levando este a participar
de forma efetiva e responsável da vida social, política, cultural e econômica de seu país.

1.4. Missão
Construir uma práxis educativa que contribua para a inserção social, para a formação
integradora e para a produção do conhecimento.

1.5. Valores

•

Ética e trabalho em equipe – premissas para o nosso desenvolvimento.

•

Elo de integração da educação básica ao ensino superior.



Oferta de cursos profissionalizantes em sintonia com as demandas do setor produtivo.



Realização de projetos de pesquisa e extensão vinculados à agenda de
desenvolvimento socioeconômico local.
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CAPÍTULO II – CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE
2.1. Histórico do Câmpus
A história do Câmpus Matão do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia,
localizado no município de Matão na região noroeste do estado de São Paulo, começou no
governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Este Câmpus foi edificado devido ao plano de
expansão da rede federal. Entre 2003 a 2010, o Ministério da Educação entregou 214 unidades
de educação profissional e tecnológica.
Localizado em instalação provisória cedida pela Prefeitura Municipal de Matão, na Rua
José Bonifácio, no. 1176, Centro, Matão-SP, o Câmpus Avançado Matão, vinculado ao Câmpus
Sertãozinho, teve seu funcionamento autorizado através da Resolução no. 29, de 23 de
dezembro de 2009. As atividades educacionais iniciaram-se no segundo semestre de 2010,
conforme previsto na resolução, oferecendo o curso de Tecnologia em Biocombustíveis no
período matutino.
A partir dos anos de 2011 e 2012, o Campus Avançado passou a oferecer os cursos de
Tecnologia em Biocombustíveis no período noturno e Tecnologia em Alimentos no período
vespertino, respectivamente.
Em 2013, o Ministro da Educação, por intermédio da Portaria no. 330, de 23 de abril
de 2013, publicada no Diário Oficial da União em 24 de abril de 2013, promoveu o Câmpus
Avançado Matão para Câmpus Matão, ligado diretamente à Reitoria do IFSP.
No início de 2014, com a conclusão das obras de sua sede própria, o Câmpus Matão foi
instalado à Rua Stéfano D´Avassi, no. 625, Bairro Nova Cidade, Matão-SP, em terreno de
44.103,60 m2 doado ao IFSP pela Prefeitura Municipal de Matão. Com área construída de
5.208,58 m2, o Câmpus conta com cinco blocos de edifícios interligados, sendo um Bloco
Administrativo, um Bloco de Sala de Aulas, um Bloco de Laboratórios, um Bloco de Apoio
Operacional e um Bloco de Convivência.
Atualmente, o Câmpus Matão possui infraestrutura física e equipe de trabalho docente
e técnico-administrativa que garantem o excelente funcionamento dos cursos já existentes e
que possibilitam a abertura de novos cursos.
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2.2. Identificação do Câmpus
NOME: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo
Câmpus: Matão
SIGLA: IFSP - MTO
CNPJ: 10.882.594/0026-13
ENDEREÇO: Rua Stéfano D´Avassi, 625 - Nova Cidade - Matão/SP
CEP: CEP 15991-502
TELEFONES: (16) 3394-1591
PÁGINA INSTITUCIONAL NA INTERNET: http://mto.ifsp.edu.br
ENDEREÇO ELETRÔNICO: http://mto.ifsp.edu.br
DADOS SIAFI: UG: 158711
GESTÃO: 26439
AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO: Resolução nº. 29, de 23/12/2009 (Câmpus avançado) e
Portaria Ministerial nº. 330, de 23/04/2013 (Câmpus).

2.3. Cursos Oferecidos
3.1. Técnico em Alimentos
3.2. Técnico em Açúcar e Álcool
3.3.Tecnologia em Alimentos
3.4.Tecnologia em Biocombustíveis (Matutino e Noturno)
3.5. Licenciatura em Química
3.6.Especialização em Álcool e Açúcar: das matérias-primas à produção e análise de qualidade
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2.4. Infraestrutura
A Tabela 1 apresenta a infraestrutura física do Câmpus Matão do IFSP, organizada em
cinco blocos de edifícios interligados, sendo um Bloco Administrativo, um Bloco de Sala de
Aulas, um Bloco de Laboratórios, um Bloco de Apoio Operacional e um Bloco de Convivência.

Tabela 1. Infraestrutura física do Câmpus Matão do IFSP.
Quantidade Área Atual
Local
Atual

(m2)

Quantidade.
Área Prevista
prevista
até 2018 (m²)
até 2018

Bloco Administrativo
Gerência educacional (GED)

1

23,38

-

23,38

Coordenadoria de ensino (CAE)

1

15,37

-

15,37

Secretaria acadêmica (CRE)

1

32,22

-

32,22

Núcleo sociopedagógico

1

13,26

-

13,26

Biblioteca

1

227

-

227

Tecnologia da Informação

1

18,62

-

18,62

Recursos humanos

1

13,34

-

13,34

Orçamento e finanças

1

13,34

-

13,34

Gabinete e secretaria

0

18,62

-

18,62

Sala do diretor

1

21,21

-

21,21

Sala de reuniões

1

33,61

-

33,61

Bloco de Salas de Aula
Salas de aula

13

1034,10

-

746,85

Sala de docentes

1

116,08

-

116,08

Sala de coordenação

1

57,45

-

57,45

Anfiteatro

1

174,71

-

174,71

Laboratórios de informática

0

-

4

229,8

Sala de Apoio ao PRONATEC

0

1

-

57,45
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Bloco de Laboratórios
Laboratórios

6

632,79

-

632,79

Bloco de Apoio Operacional
Sala multiuso

2

24,05

-

24,05

Sala de segurança

1

13,67

-

13,67

Refeitório

1

16,50

-

16,50

Sala de equipamento e limpeza

1

13,67

-

13,67

Depósito de material e limpeza

1

10,27

-

10,27

Vestiário

2

21,68

-

21,68

Oficina

1

13,67

-

13,67

Garagem

1

28,16

-

28,16

Almoxarifado

1

28,16

-

28,16

-

100,54

Centro de Convivência
Cantina

1

-

2.4.1. Acessibilidade
A infraestrutura física do Câmpus Matão do IFSP atende às condições de acesso para
pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida, de acordo com o Decreto nº. 5.296, de 02
de dezembro de 2004.
2.4.2. Laboratórios de informática
Na Tabela 2 está relacionado o quantitativo de equipamentos do laboratório de
informática.
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Tabela 2. Equipamentos disponíveis no laboratório de informática do Câmpus Matão do IFSP.
Equipamento

Especificação

Quantidade

Computadores

Processador Intel Core i3, 4GB de
RAM, HD de 500GB

35

Impressoras

Lexmark W850

1

Projetores

Epson Powerlite S11

2

2.4.3. Laboratórios específicos
O IFSP Câmpus Matão possui um Bloco de Laboratórios, com infraestrutura composta
por 1 Laboratório de Química Geral, 1 Laboratório de Química Analítica e Biocombustíveis, 1
Laboratório de Química Orgânica e Bioquímica, 1 Laboratório de Biologia e Microbiologia, 1
Laboratório de Alimentos, 1 Laboratório de Agronomia, 1 Sala de apoio técnico e 1 Sala para
almoxarifado de material de laboratório.
2.5. Contexto Escolar
Segundo informações históricas disponíveis, o surgimento da cidade de Matão teve
início na segunda metade do século XIX, a partir de 1890, quando os primeiros fazendeiros de
café se instalaram na região e começou a se formar o Arraial do Senhor Bom Jesus das
Palmeiras (Plano de saneamento básico Matão).
O número cada vez maior de colonos que cultivavam suas terras e o estabelecimento
de casas de comércio e indústrias contribuiu para o desenvolvimento da região. A chegada
dos trilhos da Estrada de Ferro Araraquarense, em fins de 1898, também impulsionou o
município (Plano de saneamento básico Matão).
Em 19 de setembro de 1895, foi criado o distrito policial de Bom Jesus das Palmeiras
que, em 7 de maio de 1897, passou à categoria de distrito do município de Araraquara, quando
então recebeu a atual denominação (Plano de saneamento básico Matão).
Em 27 de agosto de 1898, Matão obteve autonomia municipal (Plano de saneamento
básico Matão).
Com população de 76.786 habitantes (IBGE, 2010), o Município de Matão possui área
de 524 km2 e está situado na região central do Estado de São Paulo. Limita-se ao norte com
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os Municípios de Taquaritinga e Dobrada, ao sul com Nova Europa; a leste com Araraquara e
a oeste com Itápolis e Tabatinga (FACULDADE DE HIGIENE E SAÚDE PÚBLICA, 1968).
A economia local estrutura-se basicamente nas atividades relacionadas ao setor
primário e secundário. Na atividade agrícola, destacam-se as culturas canavieiras e a
citricultura, configurada principalmente por grandes propriedades rurais. Dentre as indústrias
de maior porte, além das relacionadas ao setor citrícola, como a Citrosuco Paulista S/A, 6
Coimbra Frutesp S/A e Cambuhy MC Industrial Ltda, destacam-se as de implementos agrícolas
como a Baldan Implementos Agrícolas (Agri Tillage), Cadioli Implementos Agrícolas e
Marchesan Implementos e Máquinas Agrícolas Tatu S/A (ROZZA, 1997).
O município oferece ótima infraestrutura urbana, de acordo com informações pessoais
obtidas na Prefeitura Municipal de Matão, a cidade está dividida em 59 Bairros e 02 Distritos
(São Lourenço do Turvo e Silvânia), todos são atendidos pela rede de água, iluminação (com
exceção dos bairros mais novos), rede de esgoto e coleta regular de lixo.
O Câmpus Matão atende alunos de diversas regiões do Brasil, visto que a seleção dos
alunos para os cursos de graduação é realizada por meio do Exame Nacional do Ensino Médio
(ENEM). Após essa etapa, os candidatos inscrevem-se no Sistema de Seleção Unificada (SISU)
para concorrerem às vagas oferecidas.
A região Sudeste é a que concentra a maior parte dos alunos do Câmpus Matão, 98,8%
conforme a tabela 3. Dentro dessa região, o estado de São Paulo detém a liderança dos
ingressantes, sendo Minas Gerais o segundo estado com maior número de representantes no
câmpus. Além destes, outros estados também apresentam representantes em Matão, como,
por exemplo, Paraná, Rio de Janeiro, Goiás, Bahia, Piauí, Ceará e Pará.
Dessa forma, é possível verificar a diversidade de culturas existente dentro da
comunidade escolar, sendo essa troca muito importante para a formação dos alunos.
Tabela 3: Porcentagem de alunos da graduação ingressantes no Câmpus Matão desde 2010, por
região.

Região Sul

0.2%

Região Sudeste

98.8%

Região Centro-Oeste

0.2%

Região Norte

0.2%

Região Nordeste

0.6%
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Especificamente do estado de São Paulo, o câmpus recebe alunos de diversas cidades
da região e também alguns de cidades mais distantes, como Mairiporã e Ubatuba, por
exemplo. A maioria dos alunos são da cidade de Matão, mas o campus recebe vários alunos
da região, sendo o maior número das cidades de Araraquara, Dobrada, Guariba, Itápolis,
Jaboticabal, Matão e Monte Alto, conforme a gráfico 1.
Gráfico 1: Relação das cidades do estado de São Paulo com a maior representação de alunos da
graduação do Campus Matão.
1% 2%

4% 3%
Araraquara

16%

Dobrada

2%
1%

Guariba
Itápolis

3%
2%

Jaboticabal
Matão
Monte Alto
São Carlos

66%

São Paulo
Taquaritinga

No gráfico, também é possível verificar que 4% de todos os ingressantes são da cidade
de São Paulo, sendo um valor considerável devido à distância entre as duas cidades. É válido
ressaltar que existem representantes de aproximadamente 80 cidades do estado de São Paulo
no campus, no entanto, não foram todas representadas na imagem, pois a porcentagem foi
inferior a 1%.
Outro ponto relevante é a condição socioeconômica dos alunos, sendo possível
verificar que anualmente, o câmpus recebe e atende alunos de todas as classes sociais, desde
as mais baixas até as mais altas e de todas as idades, sendo a maioria entre 18 e 25 anos.
Ainda, por meio das fichas de matrículas preenchidas por todos os ingressantes da graduação
foi constatado que a renda per capita é de 1,1 salários mínimos.
Ainda dentro dessa questão, foi verificado que a grande maioria dos ingressantes
(74%) concluiu o Ensino Médio em escola pública, conforme o gráfico 2 abaixo.
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Gráfico 2: Relação dos alunos ingressantes dos cursos de graduação do
Câmpus Matão e o tipo de ensino (público ou privado) que concluiu o
ensino médio.

Conclusão do Ensino Médio
74%

26%

Público

Privado

Além dos cursos de graduação, o câmpus Matão ofereceu o curso de Formação
Pedagógica para a Educação Profissional e oferece a Especialização em Álcool e Açúcar, os
quais apresentaram um cenário socioeconômico diferente do verificado nos cursos de
graduação.
O curso de Formação Pedagógica é voltado a profissionais portadores de diploma de
Bacharel ou Tecnólogo e que tenham interesse no título da Licenciatura. Já a Especialização
em Álcool e Açúcar é um curso de pós-graduação Lato sensu, voltada para qualquer
profissional que tenha concluído algum curso de graduação.
Em ambos os casos, a seleção foi realizada por processo seletivo interno, sendo assim,
a maioria dos alunos é da região de Matão e a representação de outros estados, além de São
Paulo, foi muito pequena, sendo verificada apenas no curso de Especialização.
A partir das fichas de matrícula preenchidas por cada ingressante, é possível observar
que a renda per capita é maior do que o observado nos alunos da graduação, sendo em média
dois salários mínimos. Em relação à conclusão do Ensino Médio, o cenário se repete, visto que
a grande maioria dos alunos concluiu o Ensino Médio em instituições públicas, assim como os
alunos da graduação, como pode ser verificado no gráfico 3.
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Gráfico 3: Relação dos alunos ingressantes do curso de Formação
Pedagógica para a Educação Profissional do Câmpus Matão e o tipo de
ensino (público ou privado) que concluiu o ensino médio.

Conclusão do Ensino Médio
83%

17%

Público

Privado

Ainda, é possível verificar, com base nas fichas de matrícula que 100% deles residiam
no estado de São Paulo, sendo metade na cidade de Matão e a outra metade dividida entre
cidades da região como Barretos, Dobrada, Araraquara, Santa Ernestina, Jaboticabal,
Taquaritinga e Ribeirão Preto e uma pequena parcela residia em Francisco Morato, como
consta no gráfico 4 abaixo. Diferentemente dos cursos de graduação, no caso da Formação
Pedagógica, o processo seletivo é interno e, provavelmente por esse motivo, a maioria dos
candidatos é da região.

Gráfico 4: Relação das cidades do estado de São Paulo com a maior representação de alunos da
graduação do Câmpus Matão.
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Já em relação aos alunos ingressantes do curso de Especialização em Álcool e Açúcar
verifica-se que eles apresentaram uma condição socioeconômica similar aos ingressantes do
curso de Formação Pedagógica, o que se deve, provavelmente, pelo fato de já serem formados
e a maioria já estar inserido no mercado de trabalho. A renda per capita, nesse caso, foi de
1,8 salários mínimos e, assim como verificado anteriormente nos outros cursos, a maioria dos
ingressantes concluiu o Ensino Médio em escola pública, como mostra o gráfico 5 abaixo.
Gráfico 5: Relação dos alunos ingressantes do curso de Especialização em
Álcool e Açúcar do câmpus Matão e o tipo de ensino (público ou privado) que
concluiu o ensino médio.

Conclusão do Ensino Médio
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Privado

De acordo com as fichas de matrícula dos alunos do curso de Especialização em Álcool
e Açúcar, foi possível observar que os ingressantes são do estado de São Paulo (96%) e de
Minas Gerais (4%). Dentro desses 96%, verificou-se que, metade dos ingressantes residiam na
cidade de Matão, sendo a outra metade de cidades da região, principalmente de Araraquara
(11%), Taquaritinga (9%) e Dobrada (7%), além de outras cidades como Sertãozinho,
Jaboticabal, Nova Europa, Ribeirão Preto, Guariba, Barretos, Pontal e São Paulo, como
mostrado no gráfico 6.
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Gráfico 6: Relação das cidades do estado de São Paulo com a maior representação de alunos da
graduação do Câmpus Matão.
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2.6. Recursos Humanos
2.6.1. Corpo Docente
Na Tabela 4 estão relacionados os servidores docentes do Câmpus Matão do IFSP,
indicando a titulação, regime de trabalho e área de atuação de cada servidor.

Tabela 4. Corpo docente do Câmpus Matão do IFSP.
Nome do Professor
Alecio Rodrigues de Oliveira
Alexandra Filipak

Titulação

Regime
de
Trabalho

Área

Doutorado

RDE

Geografia

RDE

Pedagogia

Mestrado /
Doutorado em andamento

Alexandre Cestari

Mestrado

RDE

Química

Aliana Lopes Câmara

Doutorado

RDE

Letras

Aline Lucia Baggio Montes

Especialização

RDE

Pedagogia /
Educação
Especial /
LIBRAS

Álvaro Fernandez Gomes

Doutorado

RDE

Física

Carolina Lourencetti

Doutorado

RDE

Química

Caroline Peters Pigatto de Nardi

Doutorado

RDE

Microbiologia /
Alimentos
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Mestrado /

RDE

Engenharia de
Alimentos

Mestrado

RDE

Artes

Mestrado / Doutorado

RDE

Agronomia /
Alimentos /
Química

Daniara Cristina Fernandes

Mestrado

RDE

Química

Danilo Luiz Flumignan

Doutorado

RDE

Química

Mestrado / Doutorado em
andamento

RDE

Economia /
Gestão
Empresarial

Fábio Nosse Niime

Mestrado

RDE

Matemática

Fernanda Carvalho Humann

Doutorado

RDE

Biologia

Fernando Brandão de Oliveira

Mestrado

RDE

Engª Mecânica

Fernando César Gazola

Mestrado

RDE

Engenharia
Química

Glaucia Santos Vieira

Mestrado

RDE

Alimentos

Mestrado/Doutorado em
andamento

RDE

Matemática

Mestrado / Doutorado em
andamento

RDE

Química

Jane Karla de Faria Borges Machado

Doutorado

RDE

Química

João Luis Guilherme Benassi

Doutorado

RDE

Engª Produção

Especialização

RDE

Letras

Doutorado

RDE

Agronomia

Mestrado / Doutorado em
andamento

RDE

Química

Mestrado

RDE

Alimentos

RDE

Engenharia de
Alimentos

Cássia Maria de Oliveira
Christiane Aparecida Tragante
Christiann Davis Tosta

Eduardo Ribeiro Rodrigues

Hélio Fernando Gomes Maziviero

Higor Henrique de Souza Oliveira

Johny Ferreira Barbosa
José Marcos Garrido Beraldo
Juliana Barretto de Toledo
Juliana Infante
Kelly Tafari Catelam

Doutorado em andamento

Mestrado /
Doutorado em andamento

Laurindo Daniel Silva da Rocha

Mestrado

RDE

Matemática

Liliana Figueiredo Andrade de Oliveira
Ramos

Doutorado

RDE

Ed. Física

Luiz Antônio Castelo e Silva

Mestrado

RDE

Física

Luiz Henrique Nunes

Mestrado

RDE

Inform.-Progr. E
banco de dados

Maira Kahl Ferraz

Mestrado

RDE

Geografia
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Marcelo Fernando Terence

Mestrado

RDE

História

Márcia Luzia Rizzatto

Doutorado

RDE

Engenharia de
Alimentos

Rodrigo Dantas de Lucas

Mestrado

RDE

Matemática

Sandro Megale Pizzo

Doutorado

RDE

Engª Química

Sandro Rogério de Sousa

Doutorado

RDE

Química /
Bioquímica

Valéria Monteiro da Silva Eleutério Pulitano

Doutorado

RDE

Engenharia de
Alimentos

Valquíria Pereira Tenório

Doutorado

RDE

Sociologia

Vanessa Cristina Gonçalves Camillo

Doutorado

RDE

Química

Vinicio Moreira dos Santos

Mestrado

RDE

Letras

Observação: RDE - Regime de Dedicação Exclusiva

2.6.2. Corpo Administrativo
Na Tabela 5 são relacionados os servidores técnico-administrativos do Câmpus Matão
do IFSP, indicando a formação e o cargo/função de cada servidor.

Tabela 5. Corpo técnico-administrativo e sociopedagógico do Câmpus Matão do IFSP.
Nome do Servidor
Ana Carolina Conze Rodrigues
Ana Carolina Gandini Panegossi

Formação

Cargo/Função

Graduação em Direito

Assistente em
Administração

Graduação em Engenharia de Produção

Assistente em
Administração

Ana Carolina Garcia Broiz

Graduação em Ciências Biológicas /Mestrado
e Doutorado em Ciências Biológicas

Técnica em Assuntos
Educacionais

Claudemir Mariotti Junior

Graduação em Administração Pública /
Especialização em Gestão Organizacional e
Recursos Humanos / Mestrado em Gestão de
Organizações e Sistemas Públicos

Administrador

Claudemir Shizuo Shimada

Graduação em Administração / Especialização
em Administração Pública

Assistente em
Administração

Daniela Selmini

Graduação em Biblioteconomia /
Especialização em Informação, Conhecimento
e Sociedade

Bibliotecária

Denivaldo Aparecido Garavello

Graduação em Tecnologia em Agronegócios /
Especialização em Gestão Pública

Assistente em
Administração
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Edvaldo Ferreira do Nascimento

Elisangela Aparecida Santos
Fernando Henrique Canafolha

Greissi Gomes de Oliveira

Guilherme Christiani

Guilherme Francisco Pegler
Ivânia Santos de Souza

Graduação em Tecnologia de Processamento
de Dados e em Tecnologia de Sistemas para
Internet / Especialização em Gestão da
Produção com ênfase em Governança de TI

Técnico em Tecnologia
da Informação

Graduação em Farmácia

Técnico de Laboratório
- Área Química

Curso Técnico em Informática

Técnico de Laboratório
- Área Informática

Graduação em Biblioteconomia /
Especialização em Gestão Pública / Mestrado
em Ciência, Tecnologia e Sociedade

Bibliotecária

Ensino Médio-Técnico em Química /
Graduação em Ciências Biológicas em
andamento

Técnico de Laboratório
- Área Química

Graduação em Licenciatura em Química /
Mestrado em Química

Técnico de Laboratório
- Área Química

Graduação em Ciência dos Alimentos

Téc. De LaboratórioÁrea Alimentos

Graduação em Administração

Assistente em
administração

Janaina Nayara da Silva

Curso Técnico em Alimentos / Especialização
em Álcool e Açúcar

Técnica de Laboratório
- Área Alimentos

José Antonio Maruyama

Graduação em Licenciatura em Química /
Mestrado em Ensino de Química

Técnico de Laboratório
- Área Química

Graduação em Tecnologia de Processamento
de Dados / Especialização em Direito Público

Assistente em
Administração

Graduação em Assistência Social /
Especialização em Elaboração e Gestão de
Projetos Sociais

Assistente Social

Graduação em Tecnologia de Processamento
de Dados

Técnico em Tecnologia
da Informação

Tecnólogo em Agronegócios

Assistente em
Administração

Jakeline Andressa Pompeu Vituci

Katia Brigatto Lopes

Lara Hellen Mendonça Gonçalves

Leonardo Menzani Silva
Luana Yuri de Araujo

Luiz Henrique Sampaio Junior

Graduação em Psicologia / Especialização em
Educação Especial

Psicólogo

Márcio Rodrigues dos Santos

Ensino Médio Completo

Assistente de Alunos

Graduação em Relações Internacionais

Auxiliar em
Administração

Marcos Gabriel Bassoli

Maria Andrea Armenine Chaine

Graduação em Pedagogia e em Intérprete de
LIBRAS / Especialização em Educação
Especial

Tradutor Intérprete de
LIBRAS
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Maria Carolina Garcia Alves
Nelci Costa de Almeida Chiari
Patrícia Helena Schmidt
Renato Brigatto Lopes

Rodrigo dos Santos Silva
Samuel Generoso Dias
Sérgio Ricardo Lelis de Oliveira
Sharon Rigazzo Flores

Graduação em Comunicação Social

Assistente em
Administração

Ensino Médio Completo

Assistente de Alunos

Graduação em Pedagogia / Especialização em
Educação

Assistente de Alunos

Graduação em Informática

Téc. De LaboratórioÁrea informática

Graduação em Administração

Assistente em
Administração

Graduação em Licenciatura em Ciências
Biológicas

Assistente em
Administração

Graduação em Contabilidade

Contador

Graduação em Pedagogia/ Mestrado em
Matemática

Pedagoga

Sonia Aparecida Artimonte Chiari

Graduação em Pedagogia / Especialização em
Pedagogia

Auxiliar de Biblioteca

Tatiana Novak

Graduação em Educação Física / Mestrado em
Engenharia de Produção

Técnica em Assuntos
Educacionais

Tatiane Aparecida Carneiro Teixeira

Graduação em Letras e Biblioteconomia /
Especialização em Informação em Ambientes
Digitais

Auxiliar de Biblioteca

Thaisa Diniz

Graduação em Tecnologia em Gastronomia e
Graduação em Ciências Biológicas

Auxiliar em
Administração

Graduação em Administração

Assistente em
Administração

Graduação em Bacharelado em Química

Técnico de Laboratório
- Área Química

Vanessa Paula Campos
Yuri Farias Tejo de Araújo
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2.7. Coordenadorias
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CAPÍTULO III – PRESSUPOSTOS PEDAGÓGICOS DO CÂMPUS
3.1 . Ética, cidadania e inclusão social
Ética é a parte da Filosofia que estuda os fundamentos da moral.
Deve ajudar na análise crítica do cotidiano e das normas sócio morais, contribuindo
para idealizar formas mais justas e adequadas de convivência.
Cidadania expressa um conjunto de direitos e deveres que permite aos cidadãos e
cidadãs, o direito de participar da vida política e da vida pública, ensinando-os a agir com
respeito, responsabilidade, solidariedade, justiça e diálogo.
Assim, lidar com a dimensão comunitária, nos remete ao trabalho com a diversidade
humana, à abordagem e ao desenvolvimento de ações que enfrentem preconceitos, exclusões
e as discriminações advindas das deficiências, das diferenças sociais e econômicas, físicas,
culturais, religiosas, raciais, ideológicas, etc.
Para que seja construída uma cidadania efetiva, clara e autêntica, o trabalho
desenvolvido deve ser direcionado para a realidade da comunidade local, reforçado
diariamente pelos docentes, construído através de comprometimento, já que o convívio
escolar é um elemento fundamental na formação ética dos estudantes.
Esses valores e atitudes, devem expressar situações reais, nas quais os discentes e a
comunidade local, podem vivenciar a sua prática e agregar esses valores à sua própria vida.
Também deve haver diálogo, tolerância, respeito, justiça, generosidade, compaixão,
fraternidade, reflexões e vivências, num ambiente democrático e saudável.
É necessário considerar o acolhimento aos estudantes – suas diferenças,
potencialidades, dificuldades – tomando o devido cuidado com questões e problemáticas que
precisam concretizar o respeito mútuo, o diálogo, a justiça, a solidariedade e a inclusão.
Os conteúdos programáticos devem ser inseridos como temas transversais, nas ações
cotidianas da realidade escolar.
A instituição deve envolver toda a comunidade nesse processo, tais como: direção,
docentes, estudantes, servidores, funcionários terceirizados e comunidade local, para que as
mudanças e as transformações ocorram de forma dinâmica e efetiva.
Dentre as ações para atingir tais objetivos, estão:


Investimento maciço no capital humano;



Inclusão social das populações marginalizadas, com foco na formação de profissionais
que tenham oportunidades iguais de emprego e renda;
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Promoção de Fóruns com representantes de cada segmento, para definir sua política
de funcionamento, organização e mobilização; preparar recursos materiais para sua
ação; formular um cronograma e realizar avaliações permanentes; articular parcerias
com outros órgãos e instituições, que possam apoiar as ações!
Para concluir, lembramos que nenhum país supera o atraso e as desigualdades

sociais, se não focar na ética, na moral, na cidadania, para atingir seu pleno desenvolvimento.
3.1.1. Criatividade e inovação

Fonte: Página Folha Vitória. Disponível em: <http://www.folhavitoria.com.br/economia>
Acesso em mar. 2015.

Criatividade é o substantivo feminino com origem no latim creare, que indica a
capacidade de criar, produzir ou inventar coisas novas.
A criatividade pode ser aplicada em qualquer área, ser criativo é pensar de forma
diferente, é ser original, não seguindo as normas pré-estabelecidas e nunca imitando o que já
foi feito.
A inovação é a ação ou o ato de inovar, ou seja, modificar antigos costumes,
metodologias, legislações, processos. Se refere ao efeito de renovação ou criação de uma
novidade.
O conceito de inovação é bastante utilizado no contexto empresarial, ambiental ou
mesmo econômico. Neste sentido, o ato de inovar significa a necessidade de criar caminhos
ou estratégias diferentes, aos habituais meios, para atingir determinado objetivo. Inovar é
inventar, sejam ideias, processos, ferramentas ou serviços.
Entre todos os modelos e tipos de inovação, a inovação tecnológica é uma das mais
comuns e presentes no cotidiano das pessoas. A inovação tecnológica trata-se do processo de
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invenção, adaptação, mudança e evolução da atual tecnologia, melhorando e facilitando a vida ou o
trabalho das pessoas.
As inovações tecnológicas estão presentes na vida do ser humano desde os primórdios
da humanidade, com a adaptação e melhoramento de ferramentas, armas e utensílios que ajudaram
a facilitar a vida do homem, seja na vida doméstica, de trabalho ou para sua proteção.
Entende-se que a criatividade e a inovação são conceitos indissociáveis, são dois conceitos
que andam de mãos juntas. A criatividade é essencial para pessoas que querem inovar, inventar, criar
coisas novas.
A criatividade enquanto atributo profissional é bastante útil tanto na racionalização dos
processos quanto na geração e manutenção de diferenciais competitivos, sendo, portanto, um
recurso indispensável para os empreendedores.
Atualmente, o conceito mais utilizado, apesar de existirem muitas interpretações, é de que
a criatividade é um fenômeno multifatorial e multidimensional, que não leva em consideração apenas
os aspectos individuais e cognitivos, mas também os psicossociais, como as influências ambientais
sobre o conjunto de relações implicadas no processo de criar (GURGEL, 2006).
Inovação é um termo comumente utilizado nos dias de hoje, mas que vem sempre unido a
outros dois: ciência e tecnologia. Entretanto, parece ser esquecido que o acúmulo de conhecimentos
científicos e tecnológicos não garante o aparecimento de uma inovação. Esta exige ser precedida
pela Criatividade, que possibilitará que os avanços científicos em determinada área sejam
convertidos ou transformados em algo original e de impacto para a melhoria da sociedade. Caso
contrário, teremos apenas uma repetição de um conhecimento já existente, o que não caracteriza a
existência de uma inovação. A educação tem um papel essencial neste processo, especialmente
quando a criatividade é estimulada na sala de aula, gerando assim novas formas de pensar e
utilizar conhecimentos, enfocando-os sob diferentes paradigmas. Desta maneira, a educação criativa
e de qualidade desempenha um papel crucial e urgente no alcance de altos níveis de inovação no país
(WECHSLER, 2011).
A capacidade de uma nação de gerar conhecimento e converter conhecimento em riqueza
e desenvolvimento social depende da ação de alguns agentes institucionais geradores e aplicadores
de conhecimento. Os principais agentes que compõem um sistema nacional de geração e
apropriação de conhecimento são empresas, universidades e o governo.
A importância da inovação para o país foi reconhecida, a tal ponto que foi sancionada, a Lei
10.973 para o Incentivo à Inovação e à Pesquisa Científica e Tecnológica, em dezembro de 2004
(Diário Oficial da União, 2004). O objetivo desta lei, tal como definido no seu artigo 1º, foi o de
estabelecer medidas para a inovação científica e tecnológica no ambiente produtivo, com vistas à
capacitação e alcance da autonomia e o desenvolvimento industrial do país.
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Deve ser observado, entretanto, que embora esta lei propicie um grande incentivo para a
inovação no país, priorizando, principalmente as descobertas tecnológicas, ela não apresenta sequer
uma indicação de como esta inovação poderia s e r estimulada (WECHSLER, 2011). O que se sabe,
como resultado não só de estudos científicos, mas também de observações de países que alcançaram
altos níveis de desenvolvimento, que um grande investimento em educação criativa é necessário para
que se consiga mentes capazes de inovar (OECD, 2009).
A busca por profissionais criativos que consigam inovar, ou seja, indivíduos que se destaquem
pelo domínio de estratégias eficientes para lidar com o novo e resolver problemas têm sido
enfatizadas por diferentes tipos de organizações como aponta Wechsler apud CROPLEY (2005). Isso
indica a necessidade de uma educação criativa, que abrangesse desde o ensino fundamental até o
superior, incentivando nos alunos a vontade de aprender, de descobrir novos assuntos e ir além do
ensino oferecido na sala de aula. Esta mudança de atitude frente à educação envolve, em
primeiro lugar, o repensar de estratégias criativas de ensino e um desafio no sentido de atingir uma
educação criativa e de qualidade (WECHSLER, 2011).
Várias características têm sido apontadas para o professor que estimula a criatividade.
Entre estudantes universitários brasileiros, por exemplo, o professor facilitador da criatividade foi
descrito como sendo aquele que apresenta grau de preparação elevado, domínio do conteúdo
ministrado, alto nível motivacional em relação ao conteúdo ensinado, paixão pelo trabalho, e
possuindo um relacionamento de respeito e cordialidade com seus estudantes (ALENCAR & FLEITH,
2004).
O conhecimento, que sempre foi um dos principais insumos para a geração de riqueza e bem-estar
social, passou a ser reconhecido como tal a partir da revolução da informação trazida pela Internet
(CRUZ, 2000).

No Brasil o debate em torno da importância das atividades de pesquisa científica e
tecnológica tem, historicamente, ficado restrito ao ambiente acadêmico. Este fato, por si só,
já é um indicador da principal distorção observada em nosso país a quase totalidade da
atividade de pesquisa e desenvolvimento ocorre em ambiente acadêmico ou instituições
governamentais (CRUZ, 2000).
O entendimento de que a pesquisa aplicada e o desenvolvimento necessários à criação de inovação
tecnológica e competitividade deve ocorrer na empresa é um conceito ainda incipiente no Brasil
(CRUZ, 2000). Acontece que, como a quase totalidade da atividade de pesquisa que ocorre no Brasil se
dá em ambiente acadêmico, o senso comum tende à conclusão de que seria normal apenas
universidades fazerem Pesquisa e Desenvolvimento. Ao mesmo tempo este equívoco tende a desviar
as universidades da tarefa que só elas podem fazer, que é educar os profissionais que farão tecnologia
na empresa, se esta lhes der uma chance para isto.
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Uma maneira internacionalmente reconhecida para se medir a intensidade da inovação, é
a contagem do número de patentes registradas em mercados competitivos.
Patentes são um produto típico do ambiente de pesquisa e desenvolvimento (P&D)
empresarial, e não do ambiente acadêmico. Em 1994, das 53.236 patentes registradas nos EUA,
1.604 foram originadas em universidades – 3% do total (CRUZ, 2000).
A Figura 1 resume o quadro geral da produção de Ciência e de Tecnologia segundo
dois indicadores, artigos publicados e patentes registradas nos EUA.

Figura 1. Participação mundial em artigos publicados em revistas do Science Citation Index e
patentes registradas nos Estados Unidos. Fonte: (CRUZ, 2000).
Enquanto a missão fundamental da empresa na sociedade é a produção e a geração
direta de riqueza, a missão fundamental e singular da universidade é formar pessoal qualificado.
Profissionais com sólida formação básica, educados numa cultura de inovação, aptos a
buscar soluções aos desafios do setor produtivo e atuar nos mais diversos segmentos da
economia. Esse é o perfil dos profissionais formados nos Cursos de Tecnologia.
Para uma empresa pública ser inovadora é de suma importância o apoio do poder público nas
esferas do executivo, legislativo e judiciário. No caso dos Institutos Federais, o governo federal
ofereceu respaldo de diversas maneiras, especialmente com recursos para os projetos, a construção
dos Câmpus, a contratação de talentos (fatores preponderantes para alavancar resultados com
vistas à inovação).
A Lei 11.892, publicada em 29/12/2008, cria no âmbito do Ministério da Educação um novo modelo
de instituição de educação profissional e tecnológica. Os Institutos Federais de Educação, Ciência
e Tecnologia geram e fortalecem condições estruturais necessárias ao desenvolvimento educacional
e socioeconômico brasileiro.
Os institutos federais podem atuar em todos os níveis e modalidades da educação
profissional, com estreito compromisso com o desenvolvimento integral do cidadão, devendo
articular, em experiência institucional inovadora, todos os princípios fundamentais do Plano de
Desenvolvimento da Educação (PDE).
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O desenvolvimento científico e tecnológico está associado ao desenvolvimento econômico,
político e social numa perspectiva progressista. A tecnologia está articulada com a inovação, que é
indissociavelmente técnica e social. A educação tecnológica tem papel estratégico em um projeto
desta natureza.
Das finalidades e características dos Institutos Federais, citados na Lei 11.892, publicada em
29/12/2008, em seu Art. 6º, os Institutos Federais têm por finalidades e características desenvolver
a educação profissional e tecnológica como processo educativo e investigativo de geração e
adaptação de soluções técnicas e tecnológicas às demandas sociais e peculiaridades regionais. Isso
remete a concepção da pesquisa enquanto princípio educativo, entendendo-a como o trabalho de
produção do conhecimento, como atividade instigadora do educando no sentido de procurar respostas
às questões postas pelo mundo que o cerca, como estímulo a criatividade.
A pesquisa científica é antes de mais nada um mundo de ideias em movimento - o processo
para a produção do conhecimento - e busca descobrir a unidade existente nas diferentes facetas da
experiência do homem com o seu meio (ZANCAN, 2000).
Devido à natureza social da ciência, a sua divulgação é crucial para o seu progresso, sendo
que o avanço da ciência da informação afeta todos os campos científicos (RUTHERFORD & ALGREEN,
1990), inclusive a educação.
A ciência e a tecnologia devem ser dirigidas para aumentar a competitividade, o emprego e
a justiça social (UNESCO, 2000).
O Instituto Federal, por sua excelência e vínculos com a sociedade produtiva, tem condições de
protagonizar um Projeto Político-Pedagógico inovador, progressista e capaz de construir novos
sujeitos históricos, capazes de se inserir no mundo do trabalho, compreendendo-o e transformando-o
na direção de um novo mundo possível, com vistas em restabelecer o ideal da modernidade de
liberdade, igualdade e fraternidade.

De acordo com a pesquisa feita no IFSP Câmpus Matão com a comunidade interna
sobre Criatividade e inovação perguntou-se “O que é ser crítico para você?”Foi observado pela
resposta dos docentes, alunos e servidores técnico-administrativos que a maioria respondeu
que é avaliar, observar e ter uma opinião que se sustente em argumentos. Essa resposta
sugere um respeito a opinião dos outros, e um amadurecimento intelectual da comunidade
acadêmica.
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3.2. Gestão democrática
A Lei n.°9.394/96, conhecida como Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
(LDB), estabelece como modelo de gestão para as escolas públicas de educação básica a
gestão democrática, referenciada na Constituição Federal de 1998 que, no artigo 206, indica
os princípios pelos quais a educação nacional deve se orientar:
Artigo 206(...)
I - Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;
II - Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte
e o saber;
III - pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas e coexistência de
instituições públicas e privadas de ensino;
IV - Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;
V - Valorização dos profissionais do ensino, garantidos, na forma da lei por
planos de carreira para o magistério público, com piso salarial profissional e
ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos;
VI -gestão democrática do ensino público, na forma da lei;
VII - garantia de padrão de qualidade.

A LDB tem redação semelhante ao preceito constitucional. O artigo 2.º, que
estabelece os princípios e fins da educação nacional, ratifica o indicado no artigo 205 da
Constituição: “A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade
e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do
educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”. O
artigo 3.º da LDB especifica os princípios nos quais a educação se orienta:

Artigo 3.º (...)
I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;
II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o
pensamento, a arte e o saber;
III -pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas;
IV - respeito à liberdade e apreço à tolerância;
V - coexistência de instituições públicas e privadas de ensino;
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VI - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;
VII - valorização do profissional da educação escolar;
VIII - gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei e da legislação
dos sistemas de ensino;
IX - garantia de padrão de qualidade;
X - valorização da experiência extraescolar;
XI - vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais.

A educação tem como função promover estratégias que efetivem a formação do
cidadão. Quando isso não ocorre, é preciso refletir e repensar em determinadas práticas e
atitudes. A escola, como uma instituição, tem o objetivo de formar cidadãos para viverem em
sociedade. O ato de educar exige práticas das relações humanas, pois lidamos com vários
sujeitos com diferentes formas de agir, de pensar, influenciados por diversos fatores
(habitação, crenças, classe social, ambiente familiar, entre outros), por isso é importante que
o espaço escolar seja um lugar onde predomine a prática democrática.
Inicialmente, o conceito de gestão democrática foi definido e, após isso, o foco foi
para a importância desse tipo de gestão na educação. É fundamental que toda a comunidade
escolar tenha conhecimento dos princípios da gestão democrática, especialmente os
docentes, uma vez que são a peça chave para um ensino de qualidade. Além disso, também é
importante para a construção do Projeto Político Pedagógico e para o conselho escolar.

3.2.1. Princípios da gestão democrática
A gestão democrática é reconhecida pelas políticas públicas, Constituição Federal de
1988 e pela Lei 9394/96 (LDB) como mencionado anteriormente, no entanto, tais
determinações não garantem uma escola democrática e de qualidade, sendo assim, é
necessário esforço para a construção de uma escola com esse princípio.
Por meio desse tipo de gestão, é possível resgatar a autonomia, promover a
participação, propor formação permanente e a construção coletiva. Além disso, é importante
ressaltar que, de acordo com Paro (2002), um dos princípios fundamentais da gestão
democrática é o trabalho da escola organizado de modo integrado, ou seja, é a atividade
administrativa como mediadora na busca de integrar os fins educacionais estabelecidos pelo
homem.
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Um dos princípios da gestão democrática é a autonomia, a qual pode ser definida
como o processo de decisão e humanização que é construída historicamente, a partir de
inúmeras decisões que são tomadas ao longo da vida (MACHADO, 2010). Com a construção
da autonomia, a escola tem a possibilidade de cumprir sua função social e criar um ambiente
transformador, de crescimento e decisões. De acordo com Paro (2010), é importante que o
objetivo final que orienta a democratização seja o aluno e o desenvolvimento de sua
autonomia, pois o fim de uma escola democrática é a formação de personalidades humanohistóricas em seus alunos.
Ainda, para Oliveira (2003)
A verdadeira democracia se estabelece pela possibilidade de os
alunos - sejam oriundos de quaisquer classes sociais desfrutarem de uma escola que articule igualmente o
conhecimento prático e teórico, possibilitando assim, no futuro,
aos setores populares, dispor de conhecimentos diversos que
lhes permitam exercer, em melhores condições intelectuais, a
sua cidadania (OLIVEIRA, 2003).
Outro importante princípio é a participação com foco na socialização, que, de acordo
com Paro (2010) oportuniza a prática de participação coletiva, rompendo com o
individualismo e acrescenta que se a prática democrática deve envolver a escola por inteiro,
a organização escolar deve favorecer tal prática, possibilitando a participação de todos na
tomada de decisões.
A participação deve ocorrer na forma de diálogos e, consequentemente com a troca
de experiências de cada aluno, do seu contexto social, político e cultural. É importante que
assuntos relacionados à escola, sejam discutidos abertamente, com a participação de
servidores, discentes, pais e a comunidade.
De acordo com Marques (1990),
a participação ampla assegura a transparência das decisões, fortalece
as pressões para que sejam legítimas, garante o controle sobre os
acordos estabelecidos e, sobretudo, contribui para que sejam
contempladas questões, que, de outra forma não entrariam em
cogitação (MARQUES, 1990).
Outro princípio fundamental na gestão democrática é a formação permanente, uma
vez que uma grande preocupação é a formação de sujeitos pensantes, críticos e cidadãos,
sendo assim, o principal foco é a formação voltada aos contextos sociais, políticos e
pedagógicos. De acordo com Freire (2003), o que importa na formação não é a repetição de
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gestos e sim a compreensão do valor dos sentimentos, das emoções, dos desejos, das
inseguranças e medos.
É fundamental que os professores tenham consciência da necessidade e da
importância da formação permanente. Dessa forma, é papel da gestão da escola conscientizar
esses profissionais por meio de vídeos, depoimentos, textos e discussões. Também é papel
dos gestores, propor metodologias pedagógicas para facilitar o trabalho do professor,
promovendo a qualidade educacional.
Por fim, um dos principais princípios da gestão democrática é a construção coletiva,
sendo ao mesmo tempo, o mais difícil de ser executado, uma vez que nem sempre a
coletividade é valorizada. Além disso, os diferentes interesses das pessoas, muitas vezes,
acabam prejudicando o trabalho, ao invés de agregar valor.
Dessa forma, Paro (2002) explica com muita clareza o caminho a ser percorrido para
a participação coletiva na construção do projeto de escola.
É necessário um esforço coletivo de todos os envolvidos na
situação escolar - direção, professores, demais funcionários,
alunos e pais (...) assim, a luta pela participação coletiva e pela
superação dos condicionantes deve compor um só processo, de
modo que avanços em um dos campos levem a avanços no
outro, de forma contínua e independente (PARO, 2002).
É possível verificar que o trabalho coletivo é determinante na gestão democrática,
uma vez que um ambiente com pessoas empenhadas coletivamente na transformação da
educação, com certeza será um espaço de aprendizagem e propício ao desenvolvimento.
Além de tudo o que foi mencionado anteriormente, na gestão democrática deve
haver compreensão da administração escolar como atividade meio e reunião de esforços
coletivos para o implemento dos fins da educação, bem como a compreensão e aceitação do
princípio de que a educação é um processo de emancipação humana, que o Projeto Político
Pedagógico (PPP) deve ser elaborado através de construção coletiva e que além da formação
deve haver o fortalecimento do Conselho Escolar (HAMZE, 2015).
A gestão democrática da educação está vinculada aos mecanismos legais e
institucionais e à coordenação de atitudes que propõem a participação social: no
planejamento e elaboração de políticas educacionais; na tomada de decisões; na escolha do
uso de recursos e prioridades de aquisição; na execução das resoluções colegiadas; nos
períodos de avaliação da escola e da política educacional. Com a aplicação da política da
universalização do ensino deve-se estabelecer como prioridade educacional a democratização
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do ingresso e a permanência do aluno na escola, assim como a garantia da qualidade social da
educação (HAMZE, 2015).
As atitudes, os conhecimentos, o desenvolvimento de habilidades e competências na
formação do gestor da educação são tão importantes quanto a prática de ensino em sala de
aula. No entanto, de nada valem estes atributos se o gestor não se preocupar com o processo
de ensino/aprendizagem na sua escola. Os gestores devem também possuir habilidades para
diagnosticar e propor soluções assertivas às causas geradoras de conflitos nas equipes de
trabalho, ter habilidades e competências para a escolha de ferramentas e técnicas que
possibilitem a melhor administração do tempo, promovendo ganhos de qualidade e
melhorando a produtividade profissional (HAMZE, 2015).
O gestor deve estar ciente que a qualidade da escola é global, devido à interação dos
indivíduos e grupos que influenciam o seu funcionamento. O gestor, que pratica a gestão com
liderança deve buscar combinar os vários estilos como, por exemplo: estilo participativo que
é uma liderança relacional que se caracteriza por uma dinâmica de relações recíprocas; estilo
perceptivo/flexível que é uma liderança situacional que se caracteriza por responder a
situações específicas; estilo participativo/negociador que é uma liderança consensual que se
caracteriza por estar voltada a objetivos comuns, negociados; e estilo inovador: que é uma
liderança prospectiva que se caracteriza por estar direcionada à oportunidade, isto é, à visão
de futuro. O gestor deve saber integrar objetivo, ação e resultado, assim agrega a sua gestão,
colaboradores empreendedores, que procuram o bem comum de uma coletividade (HAMZE,
2015).
3.2.2. Pesquisa com a comunidade interna e externa do Câmpus
De acordo com a pesquisa feita no IFSP Campus Matão com a comunidade interna
sobre a gestão democrática perguntou-se “O que você entende por gestão democrática no
Câmpus?”. No gráfico 7 abaixo estão as respostas dos docentes, alunos e servidores técnicoadministrativos.
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Gráfico 7. Respostas a pergunta: “O que você entende por gestão democrática no Câmpus?” dadas por
docentes, alunos e servidores técnicos-administrativos.

É possível verificar que a grande maioria (87%) respondeu de acordo com o esperado
pela Comissão, ou seja, a gestão democrática como um tipo de gestão participativa,
transparente e democrática. Isso aponta que a maioria da comunidade interna e externa do
campus compreende a definição de democracia e, provavelmente faz uso dela. No entanto,
uma minoria (11%) respondeu que acredita que gestão democrática seja uma forma de gestão
que realiza reuniões internas e informa as decisões dos professores aos alunos, comunidade
interna e externa. Diante desse percentual, a Comissão identificou essa percepção e deve
elaborar planos de ação para abordar o tema com a comunidade do campus.
Além dessa questão objetiva, a pesquisa contou com uma questão dissertativa sobre
o tema, a pergunta foi “Como você pode contribuir para promover uma gestão democrática?”
As respostas foram diversas e muito interessantes, uma vez que participação foi a palavra mais
encontrada nas respostas e isso mostra que a maioria realmente compreende os princípios da
gestão democrática. No entanto, alguns apontamentos foram preocupantes, como por
exemplo, não considerar a democracia dentro de uma instituição de ensino ou acreditar que
pode contribuir com a gestão democrática seguindo regras estabelecidas pela instituição. Tais
respostas são preocupantes, porém, estão de acordo com o esperado pela Comissão diante
das respostas da questão objetiva, felizmente, trata-se de uma minoria, no entanto, é
importante trabalhar com essa minoria, para a conscientização dos mesmos.
As respostas dissertativas confirmaram a necessidade de trabalhar a gestão
democrática com a comunidade interna e externa do campus para esclarecer alguns pontos,
especialmente para pessoas que não tem conhecimento desse assunto e também para
aumentar o conhecimento dos que compreendem o termo, pois é fundamental que a
45

comunidade entenda e pratique a gestão democrática. Esse trabalho de informação será
realizado por toda a Comissão ao longo dos anos.

3.3. Cooperativismo
O ensino de cooperativismo deve fornecer os subsídios necessários para favorecer a
implantação, desenvolvimento e gestão de cooperativas, planejando e executando os
processos cooperativos das diversas áreas de atuação fundamentados pelos princípios
filosóficos do cooperativismo, promovendo a formação de cidadãos e profissionais para
atuação junto ao quadro social, diretivo e funcional de cooperativas com capacidade para
planejar, organizar e gerenciar uma cooperativa. Podendo utilizar o conhecimento agregado
em outras disciplinas dos cursos oferecidos pelo Câmpus tais como: gestão da inovação e
empreendedorismo, fundamentos econômicos e financeiros do mercado no caso do curso de
Tecnologia em Biocombustíveis por exemplo, e em disciplinas similares contempladas pelo
currículo das outras modalidades de ensino e dos cursos de especialização e graduação.
Nessas disciplinas, dentro do seu conteúdo programático podem ser feitas correlações com
as práticas pedagógicas desenvolvidas e utilizadas para o ensino do cooperativismo de acordo
com a temática em questão, por meio da comunicação e integração dos saberes vislumbrando
resultados sinérgicos no desenvolvimento de competências profissionais que favoreçam os
discentes e demais envolvidos a atuar em Cooperativas com base no conhecimento técnico e
filosófico que pode ser gerado nesse processo tendo em vista nossa missão na formação de
recursos humanos cientes do seu papel e praticantes da cidadania. Todo o conhecimento
adquirido deve possibilitar a prestação de assistência técnica e serviços em cooperativas
referentes ao planejamento estratégico, envolvendo área de finanças, gestão de pessoas,
produção e marketing. Salvo a necessidade do desenvolvimento de parcerias com instituições
que nos permitam vivências mais próximas do mercado de trabalho e dentro do contexto
abordado nas práticas.
Cabe ao currículo e suas atividades extras estabelecerem dentro da nossa missão
enquanto Instituição de ensino, relações entre o trabalho, ciência, a cultura e a tecnologia, se
baseando em suas implicações para a educação profissional e tecnológica, além de
comprometer-se com a formação humana, buscando responder às necessidades do mundo
do trabalho, utilizando de reflexões acerca dos fundamentos científicos e tecnológicos da
formação superior ou técnica integrada, relacionando teoria e prática nas diversas áreas do
46

saber. Mais uma vez em consonância com a missão do IFSP, nosso papel no ensino de
cooperativismo deve ser norteado pelas metas do perfil do aluno egresso que desejamos.
O currículo deve contemplar formas de abordar seja por meio de disciplinas
especificas cursos, projetos ou palestras os conceitos da base epistemológica do
cooperativismo, legislação cooperativista, administração de empresas cooperativistas,
gerenciamento e auditoria em cooperativismo, entre outros temas que se relacionem com
área temática do curso como, por exemplo: Cadeia agroindustrial e bioenergética,
Gerenciamento ambiental e dos resíduos sólidos e efluentes da agroindústria.
Este projeto político e pedagógico deve ser o norteador do currículo dos cursos onde
serão trabalhados os conceitos de Cooperativismo como prática pedagógica ou profissional
(estágios/projetos integradores). Caracteriza-se, portanto, como expressão coletiva, devendo
ser avaliado periódica e sistematicamente pela comunidade escolar, apoiados por uma
comissão avaliadora com competência para a referida prática pedagógica. Qualquer alteração
deve ser vista sempre que se verificar, mediante avaliações sistemáticas anuais, defasagem
entre perfil de conclusão do curso, objetivos e organização curricular frente às exigências
decorrentes das transformações científicas, tecnológicas, sociais e culturais.
Segundo propostas de cursos sobre cooperativismo, os princípios pedagógicos,
filosóficos e legais que subsidiam a organização, nos quais a relação teoria-prática é o princípio
fundamental associado à estrutura curricular do curso, conduzem a um fazer pedagógico, em
que atividades como práticas interdisciplinares, seminários, oficinas, visitas técnicas e
desenvolvimento de projetos, entre outros, estão presentes durante os períodos letivos.
Conceitos esses extraídos desse estudo de caso podem ser norteadores da parte pedagógica
na construção do PPP tendo em vista a abordagem técnica específica e todo o estudo que foi
feito para sua elaboração que pode ser útil na nossa construção.
Cabe ao Instituto dentro de uma gestão democrática possibilitar além da participação
e da transparência, a promoção de atividades que contemplem o cooperativismo no currículo
dos cursos por meio de ações conjuntas ao ensino de empreendedorismo favorecendo a
interdisciplinaridade e a efetivação do conhecimento. Utilizando os mesmos moldes
propostos como: contato com gestores de cooperativas e profissionais de sucesso da área,
workshops, visita a cooperativas, bate papo com cooperadores e demais colaboradores.
Simulando o fornecimento de um serviço dentro da estrutura do cooperativismo no
desenvolvimento de alguma atividade específica podendo dialogar com os projetos de
extensão. Firmando parcerias com cooperativas. Contribuindo para o resgate do trabalho em
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equipe, da cooperação, do altruísmo e da interação com a comunidade. Ensinando-os a agir
fundamentados nos princípios da democracia, da ética, da responsabilidade social, do
interesse coletivo, da identidade nacional e da própria condição humana.
3.4. Empreendedorismo
O ensino de empreendedorismo no nível superior vem ocorrendo normalmente
como prática educacional, inserido nos currículos escolares relacionando-se diretamente com
as necessidades da temática central do curso, permitindo ao aluno desenvolver uma visão
empreendedora para suas vidas, auxiliando-os em sua formação social e profissional. Uma
educação empreendedora deve oportunizar espaço para a criatividade e iniciativa. Deve
prever espaços que valorizem a possibilidade do sonho e a capacidade de projetar o futuro.
Como não existe apenas um caminho, cada escola deve procurar conhecer o seu entorno
social, as características peculiares da comunidade escolar e, a partir da criação ou reavaliação
do seu projeto político pedagógico, construir um currículo que proponha conhecimentos e
desenvolva habilidades, competências e atitude empreendedora.
O objetivo do ensino de tal modalidade deve estar embasado na criação de uma
atitude empreendedora nos diferentes sujeitos que fazem parte da comunidade escolar. A
prática educacional deve trabalhar esse conceito de atitude empreendedora com a
delimitação de metas e o planejamento das ações estratégicas para atingi-las visualizando o
futuro (metas) de maneira positiva, conscientes de que o conhecimento é a principal
ferramenta para a diminuir possíveis riscos calculados, por exemplo, em tomadas de decisões,
muitas vezes necessários para impulsionar o desenvolvimento pessoal e de carreira
profissional.
Fora das salas de aulas, no contexto das atividades de extensão, existe a possibilidade
da implantação de empresas júniores ou projetos específicos como forma de integração dos
agentes envolvidos em todo o processo desde o planejamento até a execução dos serviços
que podem ser oferecidos.
O grande desafio está na articulação da proposta que busca desenvolver o
empreendedorismo, das características da instituição-escola e da diversidade dos sujeitos
envolvidos na construção de projetos efetivos que envolvam, inclusive, a responsabilidade
social e a sustentabilidade. Através dessa prática podem ser trabalhadas as características do
empreendedor e do processo de empreender. Contribuindo para o “desenvolvimento de um
aluno com espírito crítico e postura empreendedora, que invista no autoconhecimento,
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disposto a ‘aprender a aprender’, e transformar o entorno social na perspectiva do bem
comum (PePSIC, 2006). Sabendo que realizar um projeto exige que se considerem os riscos e
desafios, sem esquecer-se dos aspectos sociais e coletivos sabendo articular, criar, comunicar,
enfim liderar. Cabendo aos professores dentro e fora das salas de aulas exercerem o papel de
facilitadores e direcionadores das práticas, permitindo que o aluno, diante de dificuldades,
encontre novas oportunidades e se desenvolva ao encontro das novas tendências sociais,
econômicas e tecnológicas. As respostas às mudanças devem ser incorporadas ao sistema
educacional, para isso os profissionais do Instituto devem ter formação pedagógica adequada,
prévia ou continuada, para atender de forma dinâmica às necessidades crescentes.
Em consonância com a missão do IFSP no desenvolvimento de inovações e
tecnologias em setores estratégicos para o país, o ensino de tais competências é de extrema
importância para permitir que o aluno tenha condições de aliar o conhecimento específico e
interdisciplinar do curso com o horizonte de possibilidades na capacidade de resolução de
problemas ambientais, sociais e científicos.
O conceito de empreendedorismo utilizado por Dolabela refere que "o
empreendedor deve ser visto como alguém que oferece valor positivo para a sociedade e não
deve ser encarado apenas como forma de enriquecimento pessoal. Deve ser direcionado para
o desenvolvimento social, fazer com que as pessoas sejam incluídas e o país tenha mais
condições de viver.”
Desse modo, a pretensão do nosso Câmpus enquanto instituição de ensino é formar
pessoas que a partir de seus sonhos, possam agir e, com suas ações, realizar a transformação
da realidade ampliando as oportunidades e o bem-estar social. Desenvolvendo e formando
uma visão diferenciada, por meio do contato com ações empreendedoras, workshops e
palestras relacionadas ao tema. Utilizando exemplos de empreendedores e carreiras de
sucesso, trazendo profissionais de alto nível e reconhecimento na área para dentro da
Instituição em minicursos, compartilhando vivências, entre outras modalidades, como forma
de inspirar os alunos. Trabalhando em conjunto com as novidades do mercado de trabalho,
incorporando as aulas teóricas e práticas envolvendo o conteúdo ministrado em sala de aula
e correlacionando com empreendedorismo, reconhecendo também o potencial da iniciação
científica e dos projetos de extensão no desenvolvimento de novas ideias que possam se
tornar futuros empreendimentos com potencial inovador no mercado de biocombustíveis,
alimentos, na química de um modo geral, meio ambiente ou quem sabe em outras áreas,
sempre visando atender a comunidade.
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Em uma sociedade globalizada é de suma importância ações que visem à busca por
novas informações, entendimento da sociedade e iniciativas empreendedoras. A visão
empreendedora pode ser desenvolvida quando o indivíduo compreende a importância da
busca por iniciativas que garantam a tomada de decisões. Com isso, devemos usufruir de
todos os recursos que dispomos no Câmpus em pesquisa, montar pequenos grupos e
direcionarmos para projetos que possam trazer benefícios para a comunidade. Os cursos de
tecnologia são voltados ao mercado de trabalho, e sendo o empreendedorismo um dos
principais fatores de promoção do desenvolvimento econômico e social de um país, cabe ao
Instituto apoiar e ensinar os alunos como identificar oportunidades e como buscar recursos
para executá-las.
É importante formá-los para que possam analisar e agir em diversas situações,
observando os aspectos, tendo iniciativa, exercendo cidadania, se preocupando com causas
etc. Esse pensamento deve ser incentivado pelos servidores, que devem ser exemplos para os
alunos, e por projetos que estimulem esse comportamento.
A importância de formar o aluno com visão empreendedora está na garantia da sua
autonomia frente o mercado de trabalho. E para isso, uma ideia seria fomentar parcerias com
instituições, como por exemplo, o SEBRAE para investir no aperfeiçoamento do ensino
existente de forma complementar apoiando diretamente a comunidade interna do nosso
Câmpus no desenvolvimento e despertar de competências sócio profissionais.
Dentre as possíveis competências para percorrerem desde o currículo do ensino
médio integrado até o nível superior podemos citar:
- Conceber a visão em longo prazo;
- Perceber e agir sobre as oportunidades;
- Apresentar persistência;
- Comprometimento;
- Ser capaz de buscar informações;
- Planejar sistematicamente;
- Usar e desenvolver estratégias;
- Apresentar autoconfiança;
- Desenvolver autonomia;
Essas competências devem ser abordadas em cada disciplina, quando for oportuno
e/ou possível de correlaciona-las a temática central, de maneira que venham contribuir para
a sistematização do ensino e do pensamento a ser desenvolvido como consequência, com
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vistas em desenvolver uma atitude empreendedora pautada em uma visão macro, não se
esquecendo de respeitar a estrutura curricular proposta que pode ser revisada e planejada
para contemplar o ensino dentro desse raciocínio. Os cursos do IFSP em toda sua história nos
mostraram a característica marcante do preparo para a atuação direta em processos gerais
das organizações.
Lembrando que pensar em educação empreendedora no século XXI exige uma
análise crítica da contemporaneidade e uma fundamentação teórica como essa construída
coletivamente pela comunidade do Câmpus que dê conta das exigências do mundo atual
permitindo o desenvolvimento de novas tecnologias, políticas de inclusão, descobertas
científicas, diversidade de linguagens, pluralidade de ações e rapidez da informação.
Cabe ao IF iniciativas em exercício da cidadania que favoreçam o desenvolvimento de
fundações, consultorias, treinamentos, simpósios e parcerias com empresas tornando-as
mais próximas da Instituição e também cientes do nosso potencial em capacidade tecnológica
e

humana.

De acordo com o SEBRAE e a Agência Brasileira de Desenvolvimento Socioeconômico-ABASE,
"empreendedor é o indivíduo que possui ou busca desenvolver uma atitude de inquietação,
ousadia e pro atividade na relação com o mundo, condicionada por características pessoais,
pela cultura e pelo ambiente, que favorece a interferência criativa e realizadora no meio, em
busca de ganhos econômicos e sociais".
Sendo assim, pode-se dizer que a ação para uma visão e atitude empreendedora é,
por um lado, fruto do desenvolvimento da sociedade e, por outro, é agente de
desenvolvimento pessoal e social, visto que contribui ao introduzir inovações e criações.
Segundo um parecer extraído da questão número dez do questionário da
comunidade interna é necessário trabalhar em cada jovem a visão de empreendedor e
capacitá-lo para isso, lhe dando uma base para esse universo. É esse o objetivo que se deve
despertar em nossos alunos a visão de que uma simples ideia pode se transformar em um
negócio de sucesso. É a partir do envolvimento de todos os profissionais da instituição e do
alinhamento de suas atitudes que esta poderá servir a sociedade de forma ética e sustentável.
Que o aluno tenha interesse despertado para os conceitos e ferramentas de gestão
empreendedora que poderão ser usadas por eles em seu trajeto profissional, e que busque
aperfeiçoamento em outras áreas acadêmicas.
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3.5. Ensino e aprendizagem
O ensino e aprendizagem podem ser caracterizados como uma união entre a
informação externa e a possibilidade da construção interna. Onde os professores devem levar
os alunos a participarem da cultura. Quando a união entre o ensino e a aprendizagem não
acontece, não teve desenvolvimento.
No entanto, existem diversos fatores que afetam o processo de ensino e
aprendizagem, de acordo com BORDENAVE e PEREIRA (1986), conforme o quadro a seguir:

ALUNO
Motivação
Conhecimento prévios
Relação com o professor
Atitude com a disciplina

ASSUNTO
Estrutura: componentes e
relações
Tipos de aprendizagem
requeridos
Ordem de apresentação

PROFESSOR
Situação
estimuladora
ambiental
Comunicação verbal de
instrução
Informação ao aluno sobre
os seus progressos
Relacionamento com o
aluno
Atitude com a matéria
ensinada

O professor enquanto mediador precisa dialogar com o aluno para que ele
aprenda, deve disponibilizar a informação externa com a possiblidade de construção interna.
A diferença entre tomar conhecimento de um fato e realmente aprender, consiste que o
primeiro é o mesmo que colher uma informação e registrá-la na memória e usá-la
eventualmente para este ou aquele fim, enquanto que realmente aprender é um processo
muito mais amplo, envolve uma ideia de transformação, quem aprende se modifica e quem
modifica acaba de certa forma passando a agir de acordo com os resultados daquela
aprendizagem.
Para tanto, conforme afirmam CHICKERRING e GAMSON (1991), professores que
encorajam o contato com os estudantes, tanto dentro quanto fora da sala de aula, obtêm
alunos mais motivados, comprometidos intelectualmente e com melhor desenvolvimento
pessoal.
Não existe uma aprendizagem verdadeiramente significativa sem ação, sem o
fazer. Na medida que possibilita ao aluno a oportunidade de fazer, possibilita realmente a esse
aluno a condição do aprender.
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Ainda é muito raro a percepção dessa separação, entre o aprender e o saber,
muitas vezes prevalece a ideia de professores a frente da turma expondo conteúdos que
podem quanto muito induzir esses alunos a uma informação e não a uma efetiva
aprendizagem.
Para que a aprendizagem ocorra e para que uma verdadeira significação da
aprendizagem aconteça, é necessário que o aluno se transforme. É muito importante que
exista a ideia do construir e operacionalizar o fazer. Daí a garantia da transposição segura da
informação para o conhecimento, transformação da informação em conhecimento, além da
sociabilização do aluno e a integração do mesmo a realidade daquilo que aprende.
É preciso ser para aprender. A aprendizagem é fruto da permissão do ser, mais do
que isso, é fruto da sensação de ser. Deve-se garantir que o aluno possa mostrar-se
progressivamente autônomo e protagonista, no estabelecimento de objetivos e no
planejamento das ações que o conduzirão a eles.
O ápice do ensino e aprendizagem é quando o aluno já apaixonou-se pelo
conteúdo e busca, de forma independente, aprofundar-se no estudo.

3.5.1 Pesquisa com a comunidade interna e externa do Câmpus

De acordo com a pesquisa feita no IFSP Câmpus Matão com a comunidade interna
sobre o processo de ensino e aprendizagem perguntou-se “O que você entende por processo
de ensino e aprendizagem?”. No gráfico 8 estão as respostas dos docentes, alunos e servidores
técnico-administrativos.
É possível verificar que a maioria (85%) respondeu que o processo de ensino e
aprendizagem corresponde ao triângulo pedagógico: professor, aluno e conteúdo. Já a
minoria ficou dividida entre ser a atuação do professor que ensina e o aluno que aprende e
feito exclusivamente da mediação do professor.

53

Gráfico 8. Respostas para pergunta: “O que você entende por processo de ensino e
aprendizagem?” dadas por docentes, alunos e servidores técnicos-administrativos.
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1%

O processo de ensino e aprendizagem acontece
com a atuação do professor que ensina e o aluno
que aprende.
O processo de ensino e aprendizagem é feito
exclusivamente através da mediação do
professor.

85%

O processo de ensino e aprendizagem
corresponde ao triângulo pedagógico: professor,
aluno e conteúdo.
O processo de ensino e aprendizagem é um
conjunto de ações articuladas entre os
professores e o corpo administrativo.

Outra questão levantada perguntava-se “ Qual a importância da metodologia de
ensino no processo de ensino e aprendizagem?”. O gráfico 9 abaixo mostra a resposta dessa
questão.
Gráfico 9. Respostas para pergunta: “Qual a importância da metodologia de ensino no processo
de ensino e aprendizagem?” dadas por docentes, alunos e servidores técnicos-administrativos.

6% 0%
30%

64%

Padronizar procedimentos destinados a
transmitir todo e qualquer conhecimento
universal e sistematizado.

Estratégia que visa garantir o aprimoramento
individual e social.

Estratégia de aprimoramento técnico, no
sentido de garantir maior eficiência e eficácia
ao processo de ensino-aprendizagem.

Estratégia que visa garantir o processo de
reflexão crítica sobre a realidade vivida,
percebida e concebida, visando uma tomada de
consciência dessa realidade, tendo em vista a
sua transformação.

Neste caso a maioria (64%) respondeu que é uma estratégia que visa garantir o
processo de reflexão crítica sobre a realidade, tendo em vista a sua transformação, enquanto
a minoria (6%) respondeu que é padronizar procedimentos destinados a transmitir todo e
qualquer conhecimento universal e sistematizado. A comunidade respondeu de acordo com
o que a comissão estava esperando.
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Outra questão foi “Há reflexão constante acerca do processo de ensinoaprendizagem em nosso Campus?. O gráfico 10 apresenta as respostas da comunidade
Gráfico 10. Respostas a pergunta: “Há reflexão constante acerca do processo de ensinoaprendizagem em nosso Câmpus?” dadas pela comunidade.

Sim.

40%

42%

Não.

18%
Não tenho informações
sobre o assunto para
responder neste
momento.

A maioria ( 42%) respondeu que não tem informações sobre o assunto para
responder no momento, enquanto que 18 % responderam que não. Ficou a critério da
comissão trabalhar com a comunidade interna e externa sobre o tema de ensino e
aprendizagem que é desenvolvido dentro do campus Matão.

3.6. Pesquisa
De uma forma simplificada, a pesquisa científica é a busca sistematizada de novos
conhecimentos. Por um lado, é entendida como atividade prática, orientada para a busca de
resultados socialmente significativos, inseparável da tecnologia e, portanto, faz parte dos
recursos econômicos de uma nação. Por outro lado, ela pode ser entendida como atividade
cultural, visando à geração de novos conhecimentos em todas as áreas, mais voltada para as
universidades do que para as indústrias e, portanto, faz parte do patrimônio cultural de uma
nação (JANKEVICIUS, 1995).
Pesquisa e ensino são atividades estritamente ligadas, que devem fazer parte do ato
rotineiro do professor e do aluno. Ensinar aplicando a pesquisa é essencial para o profissional
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que está sendo formado e deve ser um princípio educativo e científico levado como atividade
cotidiana. É por meio da pesquisa que o professor constrói uma maneira alternativa de
observar, de fazer suas indagações, experimentações, encaminhando o ensino para um
conhecimento prático (ALMEIDA, 2013).
O ensino deve ser colocado como prioridade ao lado da pesquisa na graduação, para
formarmos um profissional inquiridor, questionador, investigador, reflexivo, crítico e para que
ele encontre formas de responder aos desafios da prática (ALMEIDA, 2013).
O professor que trabalha com pesquisa mediando o processo ensino-aprendizagem
estimula no seu aluno a curiosidade pelo desconhecido, incita-o a procurar respostas, a ter
iniciativas, a compreender e iniciar a elaboração de suas próprias ideias. Nesse sentido, é
também um desafio para ele transformar suas estratégias didáticas, reconstruir um projeto
pedagógico próprio, construir seus próprios textos científicos, fazer e refazer material didático
e recuperar constantemente sua competência (ALMEIDA, 2013).
Segundo Barbosa (2010,p. 5),
Iniciar uma pesquisa científica, seja no ensino médio, seja na
universidade, levará o estudante ao amadurecimento de suas ideias e
conceitos, estimulará sua criticidade e promoverá uma maior
responsabilidade do mesmo com relação ao seu ambiente e com o
mundo. O estudante será conduzido a levantar hipóteses, a formular
ideias, a questionar, a testar teorias e a criar suas próprias conclusões.
Por fim, ele será levado a querer divulgar o que está sendo feito, pois,
um dos grandes estímulos para o pesquisador é o reconhecimento por
parte de outros estudiosos.
Ao desenvolver um trabalho científico o estudante inicia uma nova etapa em sua vida
profissional. A partir daí ele estará sendo observado pela comunidade acadêmica e científica
e seu desempenho será avaliado, sendo isto, um dos fatores motivacionais para o início de
uma pesquisa científica. Com isso, o estudante-pesquisador terá o reconhecimento pelo seu
trabalho e, assim, crescerão suas chances de obter sucesso no mercado de trabalho
(BARBOSA, 2010).
Existe pesquisa científica e inúmeras possibilidades de novas descobertas em várias
áreas do conhecimento, como as ciências, humanas ou exatas; da saúde ou da educação,
bastando que se dê o primeiro passo e que o estudante-pesquisador se inquiete diante dos
ensinamentos básicos das grades curriculares e busque novos caminhos (BARBOSA, 2010).
De acordo com o estudo do Sindicato das Entidades Mantenedoras de
Estabelecimentos de Ensino Superior do Estado de São Paulo (Semesp), ao todo 37,4% dos
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estudantes de ensino superior participam de programas de iniciação científica e, desses,
74,2% consideram que oferecem grande contribuição à formação do aluno (AGÊNCIA BRASIL,
2014).
Além disso, o estudo mostra duas importantes funções da iniciação científica:
estimular o aluno a seguir a carreira acadêmica e ajudar a reduzir o nível de evasão, uma vez
que quando a teoria começa a fazer sentido é quando o aluno faz pesquisa de campo e de
laboratório. A iniciação científica também permite uma integração com a comunidade e o
enfrentamento de problemas locais (AGÊNCIA BRASIL, 2014).
O Câmpus Matão, através da comissão para elaboração do Projeto Político
Pedagógico (PPP), fez uma pesquisa com a comunidade interna utilizando formulários Google
enviados por e-mail, com o seguinte tema: Pressupostos Político-Pedagógicos - Percepções da
Comunidade do Câmpus Matão. A pergunta referente à temática pesquisa foi: “O que você
entende por Pesquisa?”. Como alternativas de respostas tínhamos:
1. Pesquisa é um conjunto de ações que visam à descoberta de novos conhecimentos em uma
determinada área.
2. Pesquisa é um dos pilares da atividade universitária, em que os pesquisadores têm como
objetivo produzir conhecimento para uma disciplina acadêmica, contribuindo para o avanço
da ciência e para o desenvolvimento social.
3. Pesquisa consiste em um processo metódico de investigação, recorrendo a procedimentos
científicos para encontrar respostas para um problema.
O maior percentual de respostas escolhidas foi que a pesquisa é um dos pilares da
atividade universitária, seguida de um processo metódico de investigação e um conjunto de
ações que visam à descoberta de novos conhecimentos em uma determinada área,
respectivamente.
3.7. Extensão
A Lei 11.892, de 29 de dezembro de 2008, em seu artigo 6º, inciso VII, define como
uma das finalidades e características dos Institutos Federais “desenvolver programas de
extensão e de divulgação científica e tecnológica” (BRASIL, 2008). Já em seu artigo 7º, inciso
IV, deixa explícito que um dos objetivos dos Institutos Federais é
desenvolver atividades de extensão de acordo com os princípios e
finalidades da educação profissional e tecnológica, em articulação com
o mundo do trabalho e os segmentos sociais e com ênfase na
produção, desenvolvimento e difusão de conhecimentos científicos e
tecnológicos (BRASIL, 2008).
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Tais finalidades e objetivos estão em consonância com o que diz a LDB em seu artigo
43, inciso VII, ao abordar como uma das finalidades da educação superior brasileira, a
promoção da “extensão aberta à participação da população, visando à difusão das conquistas
e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e tecnológica geradas na
instituição” (BRASIL, 1996).
Em seu Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 2014-2018, o IFSP define a
Extensão como “um espaço de efetivação do compromisso acadêmico e social em função das
exigências impostas pela realidade, indispensável à formação dos estudantes, bem como à
qualificação dos docentes e dos técnicos administrativos”. (PDI,2014, p. 175).
Visando conhecer a percepção da comunidade interna do câmpus Matão sobre as
atividades de extensão, perguntou-se “O que você entende por extensão?”. Como resposta,
sugeriu-se os itens expostos no Quadro 1 e os respondentes podiam escolher mais de uma
alternativa.
O que você entende por extensão?
Extensão é uma ação de uma instituição de ensino junto à
Item
1
de comunidade, disponibilizando ao público externo o
resposta
conhecimento adquirido com o ensino e a pesquisa
desenvolvidos.
Extensão é um contato imediato da comunidade interna de uma
instituição de ensino com a sua comunidade externa, em geral a
Item
2
de sociedade à qual ela está subordinada levando o conhecimento
resposta
gerado com a intenção de transformar a realidade social,
intervindo em suas deficiências.
Extensão é um processo educativo, cultural e científico que
Item
3
de articula o Ensino e a Pesquisa de forma indissociável e não se
resposta
limita apenas à formação dos alunos regulares da instituição de
ensino.
No gráfico 11 foram organizadas as respostas da comunidade interna do campus
Matão, constituída por alunos, docentes e servidores técnico-administrativos.
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Gráfico 11 – Percepção da comunidade interna do Câmpus Matão sobre o que é Extensão.
Fonte: Autoria própria.

Os dados do gráfico 11 explicitam que o item 2 é o que mais representa a percepção
da comunidade interna do campus a respeito da Extensão, uma vez que foi o mais escolhido.
Isso demonstra que a comunidade apresenta uma visão ampla do que seja a Extensão e do
papel que cumpre ao aproximar os conhecimentos produzidos no IFSP das necessidades locais
da população. Além disso, tal concepção assemelha-se das definições de Extensão expressas
tanto na LDB quanto no PDI institucional.
Para a comunidade externa do campus, composta por quatro representantes,
formulou-se a seguinte questão: “As atividades de extensão são conjuntos de ações que visam
um contato imediato da comunidade interna de uma instituição de ensino com a sua
comunidade externa, em geral a sociedade à qual ela está subordinada levando o
conhecimento gerado com a intenção de transformar a realidade social, intervindo em suas
deficiências. Além disso, também é um processo educativo, cultural e científico que articula o
Ensino e a Pesquisa de forma indissociável e não se limita apenas à formação dos alunos
regulares da instituição de ensino. Em sua visão, qual a importância dessa atividade para a
comunidade?
Como resposta, foram sugeridas as seguintes alternativas: muito importante;
importante; pouco importante. Verificou-se que os quatro respondentes assinalaram como
muito importante, reforçando a necessidade de se manter projetos de Extensão que sejam
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significativos para os alunos, contribuam com sua formação ampla e cidadã e tragam
melhorias para a qualidade de vida do entorno em que se insere o campus Matão.

3.8. PROJETOS DE EXTENSÃO – 2014
1. PROJETOS INTERNOS:
PROJETO 1: Trabalhando a educação ambiental com alunos do 9° do ensino fundamental II
das escolas municipais de Matão
COORDENADOR: Profa. Dra. Carolina Lourencetti
BOLSISTAS: 2 bolsistas
RESUMO:
Esta proposta tem como base as diretrizes para ações de extensão, contemplando interação
dialógica, interdisciplinariedade e interprofissionalidade, indissociabilidade Ensino-PesquisaExtensão, impacto na formação do estudante e impacto e transformação social. O
planejamento das ações a serem trabalhadas com cerca de 200 alunos do 9º ano do ensino
fundamental II de escolas municipais da cidade de Matão-SP, consiste em uma primeira fase
participar da ECO Matão 2014, Semana do meio ambiente da cidade, levando para o Campus
alunos e a sociedade em geral. Os alunos conhecerão as dependências do Campus e
participarão de oficinas, tais como oficinas de arte sustentável, de papel reciclado, de
compostagem e sobre o tratamento de água. Na segunda fase da proposta, empregando a
teoria da problematização, será elaborada uma palestra abordando questões ambientais que
visem à preservação e sustentabilidade do meio ambiente e desenvolvimento sustentável,
como aspectos relacionados a possíveis impactos ao meio ambiente e à saúde humana e
medidas de mitigação. O acompanhamento e a avaliação das atividades serão feitos de forma
contínua e sistemática pela orientadora (semanalmente), dos bolsistas (autoavaliação mensal)
e dos alunos do ensino público (avaliação qualitativa após as atividades). Como resultados,
espera-se que os bolsistas adquiram habilidades que possam contribuir para sua inserção no
mercado de trabalho e competências para sua formação como cidadãos, assim como os
alunos de escolas públicas possam construir um novo conhecimento interdisciplinar sobre os
temas propostos.
PROJETO 2: Mapeamento de necessidades informacionais de discentes Câmpus Matão
COORDENADOR: Greissi Gomes Oliveira
BOLSISTAS: 1 bolsista
RESUMO:
O projeto visa a conhecer as necessidades informacionais acadêmicas de discentes do Câmpus
Matão para posterior criação de materiais de divulgação e oficinas de capacitação dos
discentes em uso de fontes de informação.
PROJETO 3: Reaproveitamento de óleo de cozinha usado
COORDENADOR: Valéria Monteiro da Silva Eleutério Pulitano
BOLSISTAS: 2 bolsistas
RESUMO:
A sustentabilidade ambiental e social se constrói a partir de modelos e sistemas integrados,
que possibilitem tanto a redução do lixo gerado pela população, como a reutilização de
materiais descartados e a reciclagem dos materiais que possam servir de matéria prima para
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a indústria, diminuindo o desperdício e gerando renda. Mesmo com seus benefícios
comprovados, a reciclagem ainda não é um hábito entre os brasileiros. No Brasil, estima-se
que a população produz cerca de 44 milhões de toneladas de lixo, sendo que 60% dos resíduos
urbanos coletados não recebem a destinação correta. O óleo de cozinha é um resíduo de difícil
descarte, além de não possuir destinação correta nem tratamento; ao atingir o solo, tem a
capacidade de impermeabilizá-lo, dificultando a água chegar até o lençol freático. Somente
agora os ambientalistas admitem que não há um modelo de descarte ideal para os resíduos
graxos, mas sim alternativas como a fabricação de biodiesel e sabão. Assim, este projeto
propõe-se a trabalhar a educação e a conscientização da comunidade, fortalecendo uma
cultura de reciclagem de óleo de cozinha usado, que vise o desenvolvimento sustentável,
através do treinamento de alunos do IFSP Matão como agentes multiplicadores de
conhecimento para os alunos do último ano do 2º grau das escolas públicas da cidade de
Matão, através de cursos teóricos e práticos que ensinem a produzir diversos tipos de sabão
e biodiesel a partir de óleos e gorduras residuais, como formas alternativas de aproveitamento
do resíduo e redução da poluição ambiental.
PROJETO 4: Mapeamento de necessidades informacionais de servidores do Câmpus Matão
COORDENADOR: Greissi Gomes Oliveira
BOLSISTAS: 1 bolsista
RESUMO:
O projeto visa a conhecer as necessidades informacionais acadêmicas de servidores docentes
e técnico-administrativos do Câmpus Matão para posterior criação de materiais de divulgação
e oficinas de treinamento destes públicos em uso de fontes de informação.
PROJETO 5: Atividade discente junto à coordenação de estágio
COORDENADOR: Caroline Peters Pigatto De Nardi
BOLSISTAS: 1 bolsista
RESUMO:
A coordenação de estágios tem por objetivo formalizar os estágios realizados pelos discentes.
As funções do setor são orientar o aluno sobre a realização do estágio e apresentar os modelos
de documentação obrigatória. Além de divulgar os cursos existentes no IFSP Matão para as
potenciais empresas parceiras. O aluno bolsista auxiliará a coordenação, listando as empresas
existentes na região e entrevistando os estagiários e ex estagiários sobre o treinamento
realizado, sobre benefícios e dificuldades encontradas.
2. PROJETOS PRX:
2.1. EDITAL 40/2014 – PRX
PROJETO 1: Meio ambiente e você: programa de oficinas e palestras
COORDENADOR: Profa. Dra. Carolina Lourencetti
BOLSISTAS: 4 bolsistas
RESUMO:
Esta proposta tem como base as diretrizes para ações de extensão, contemplando interação
dialógica, interdisciplinariedade e interprofissionalidade, indissociabilidade Ensino-PesquisaExtensão, impacto na formação do estudante e impacto e transformação social. O
planejamento das ações a serem trabalhadas com cerca de 500 alunos de escolas públicas da
cidade de Matão-SP, alunos do 9º ano do ensino fundamental II e do ensino médio, consiste
em uma primeira fase participar da ECO Matão 2014, Semana do meio ambiente da cidade,
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levando para o Câmpus alunos e a sociedade em geral. Os alunos conhecerão as dependências
do Câmpus e participarão de oficinas, tais como oficinas de arte sustentável, de papel
reciclado, de compostagem e sobre o tratamento de água. Na segunda fase da proposta,
empregando a teoria da problematização, serão elaborados dois blocos de palestras, com
quatro palestras cada. Os temas abordarão questões ambientais que visem à preservação e
sustentabilidade do meio ambiente e desenvolvimento sustentável, como aspectos
relacionados a possíveis impactos ao meio ambiente e à saúde humana, medidas de mitigação
e energias renováveis. O acompanhamento e a avaliação das atividades serão feitos de forma
contínua e sistemática por parte dos membros da equipe (semanalmente), dos bolsistas
(autoavaliação mensal) e dos alunos do ensino público (avaliação qualitativa após as
atividades). Como resultados, espera-se que os bolsistas adquiram habilidades que possam
contribuir para sua inserção no mercado de trabalho e competências para sua formação como
cidadãos, assim como os alunos de escolas públicas possam construir um novo conhecimento
interdisciplinar sobre os temas propostos.
PROJETO 2: Coleta e reciclagem de óleo usado
COORDENADOR: Valéria Monteiro da Silva Eleutério Pulitano
BOLSISTAS: 4 bolsistas
RESUMO:
Vive-se uma era de rapidez e busca pela praticidade, o que gera o aumento pela procura e
consumo de alimentos fritos e, consequentemente, de óleos e gorduras. Há também uma
preocupação relacionada ao meio ambiente e a esta eminente elevação no consumo do óleo
de cozinha, que danifica o meio ambiente se descartado incorretamente, como pelo ralo da
pia, pois provocará entupimento das tubulações de esgoto, aumentará custos de tratamento
de água e contaminação dos rios e mares. Reciclagem é um termo usado para designar
reaproveitamento de matérias beneficiadas como matéria-prima para um novo produto. No
entanto, só se consegue entender o conceito de reciclagem quando se deixa de enxergar o
lixo como algo sujo, percebendo que é uma fonte de riqueza, que sofre transformação para
produtos de qualidade. Assim, este projeto propõe-se a trabalhar a educação e a
conscientização da comunidade, fortalecendo uma cultura de reciclagem de óleo usado, que
vise o desenvolvimento sustentável, através de várias ações: levantamento sobre a geração
de óleos residuais e modo de descarte na cidade de Matão; coleta de óleo usado dentro do
campus e estratégias para o seu recebimento; treinamento de alunos do IFSP Matão e de 2º
grau das escolas públicas da cidade, através de cursos teóricos e práticos, para a produção de
sabão e de biodiesel a partir de óleos e gorduras residuais, como formas alternativas de
aproveitamento do resíduo e redução da poluição ambiental; incentivo à coleta de óleo usado,
através da troca do mesmo pelo sabão produzido.
2.2. EDITAL 176/2014 – PRX
PROJETO 1: Difusão e popularização da ciência e tecnologia: IFSP em ação
COORDENADOR: Profa. Dra. Vanessa C. Gonçalves Camillo
BOLSISTAS: 4 bolsistas
RESUMO:
Esta proposta objetiva a realização da Jornada de Ciência e Tecnologia do IFSP 2014 (JCT2014).
Este evento será realizado no câmpus do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
de São Paulo durante a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT) 2014 e será parte
integrante do calendário acadêmico do mesmo. Desde sua fundação, esse câmpus do IFSP
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realiza atividades de caráter tecnológico e científico durante a Semana Nacional de Ciência e
Tecnologia. No entanto, apenas em 2013
as atividades da SNCT realizadas no campus foram reunidas na forma de uma jornada,
recebendo o nome de Jornada de Ciência e Tecnologia do IFSP 2013. Em seu primeiro ano, a
JCT2013 foi direcionada aos alunos do IFSP e à sociedade e sua programação incluiu
minicursos, palestras, oficinas e mesas redondas com temas gerais e específicos dos cursos de
graduação e pós-graduação oferecidos pelo campus. Apesar de ter sido organizado em curto
período de tempo e com poucos recursos financeiros, o evento teve boa repercussão na
comunidade interna e externa do campus, contribuindo para a difusão e popularização da
ciência e da tecnologia e para a divulgação dos cursos oferecidos pelo IFSP na cidade. Assim,
a realização da JCT2014 tem por objetivo consolidar esse evento anual no campus, tornandoo tradicional da SNCT, com formato e programação específicos e adequados para a troca de
conhecimento tecnológico e científico entre público interno do campus e a sociedade e para
a difusão e popularização da ciência e da tecnologia.
PROJETO 2: Mulher: gênero, sexualidade e saúde
COORDENADOR: Lara Hellen Mendonça Gonçalves
BOLSISTAS: 4 bolsistas
RESUMO:
Na elaboração deste projeto de extensão Mulher: gênero, sexualidade e saúde, buscamos não
somente passar informações sobre o vírus do HIV, e outras doenças sexualmente
transmissíveis, mas sim discutir questões de gênero, trabalhar questões afetivas, sociais e
culturais que influenciam no aumento dos riscos de transmissão destas doenças em mulheres.
Envolvendo os alunos neste processo como agentes multiplicadores na comunidade. No
intuito de identificar quais são essas vulnerabilidades femininas para o HIV e outras doenças
sexualmente transmissíveis no meio acadêmico e também trabalhar essas vulnerabilidades na
comunidade como estratégia diferenciada de prevenção destas doenças. Com a realização
deste projeto pretendemos contribuir para construção de ações para o desenvolvimento de
um trabalho educativo de prevenção que considera essas vulnerabilidades no processo de
enfrentamento da epidemia do HIV e outras doenças sexualmente transmissíveis em
mulheres.
PROJETO 3: Ciência na Cozinha
COORDENADOR: José Antonio Maruyama
BOLSISTAS: 4 bolsistas
RESUMO:
Pesquisadores têm mostrado a importância da realização de uma Alfabetização CientíficoTecnológica junto à sociedade e contribuir com essa alfabetização é um dos objetivos deste
projeto de extensão universitária. A partir do projeto pretende-se apresentar aos alunos das
escolas públicas da cidade de Matão/SP científicos contextualizados com dia a dia desses
estudantes. De acordo com Falcão “a contextualização se faz necessária, pois o mundo real
não se encontra compartimentado em áreas do conhecimento, mas sim, em uma ampla
interação”. Desta forma, para atingir tal objetivo pretende-se realizar apresentações nas
escolas montando uma cozinha. Já na cozinha os alunos terão a oportunidade de observar
algumas reações químicas que ocorrem cotidianamente, além de acompanhar e conhecer
aspectos importantes para a execução de uma atividade alimentar de maneira correta,
preocupada com a higiene e conservação dos produtos alimentícios, além da segurança no
trabalho. Todos esses aspectos são abordados durante as disciplinas do curso de Tecnologia
dos Alimentos oferecido no IFSP/Matão. Além desses aspectos, durante a apresentação serão
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abordados conceitos químicos envolvidos na utilização de um fogão a gás, um aparelho de
micro-ondas, reações químicas presentes no cozinhar dos alimentos, aspectos esses
envolvidos nas disciplinas de Tecnologia de Biocombustíveis, também do câmpus de Matão.
PROJETO 4: Aplicação do método Sol-Gel para a síntese de adsorventes com efeito “footprint
molecular”, visando à diminuição de impactos ambientais associados à produção de biodiesel.
COORDENADOR: Prof. Alexandre Cestari
BOLSISTAS: 1 bolsistas
RESUMO:
O presente projeto tem como objetivo a criação de um curso de extensão universitária que
visa apresentar aos discentes os processos de pesquisa e desenvolvimento de novos materiais,
para a redução de impactos ambientais associados à produção de biodiesel. A produção de
biodiesel no Brasil gera por ano volumes enormes de dois resíduos distintos: água de lavagem
e glicerina. Através do curso, os alunos irão identificar as etapas de formação destes resíduos
ao longo da cadeia produtiva e a aplicação da metodologia científica para o reaproveitamento,
evitando o descarte indevido. Os discentes também irão aprender, em teoria e prática, sobre
o método Sol-Gel para a síntese de adsorventes industriais com efeito “footprint” molecular,
visando à purificação dos efluentes para a adequação aos padrões de lançamento da
Resolução do CONAMA. Ao público alvo será exposto um problema ambiental e rotas
científicas para a solução do mesmo. Com isso, qualidades como criatividade, motivação e
potencial inovativo serão estimuladas nos discentes. Existe uma relação muito grande entre o
projeto proposto e os processos de pesquisa e inovação tecnológica, pois os alunos irão
aprender as etapas e metodologias para a resolução de problemas ambientais através de
processos químicos. Como se trata de um problema real, atual e em escala mundial, com
correlação direta com o curso de Tecnologia em Biocombustíveis ofertado no Campus Matão,
a relação com o ensino também é impactante. Em suma, o projeto integra as áreas de Ensino
e Pesquisa, através de um Curso de Extensão.
PROJETO 5: Programa de Incentivo à Leitura Biblioteca Campus Matão
COORDENADOR: Greissi Gomes Oliveira
BOLSISTAS: 2 bolsistas
RESUMO:
O ato de ler proporciona o contato do indivíduo com o universo do texto. Através do universo
do texto é possível o acesso a outras culturas, a outras realidades, a outros saberes que
permitem ao leitor ampliar seu conhecimento de mundo e de si mesmo, ampliando não
apenas as inteligências cristalizada e fluída, como também a inteligência emocional. Neste
sentido, o Programa de Incentivo à Leitura Biblioteca Câmpus Matão (IFSP) estimula o contato
da comunidade interna e externa do Câmpus com a literatura de ficção e não ficção além de
literatura informativa, através da aquisição, divulgação, empréstimo e consulta local do
acervo destes gêneros.
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CAPÍTULO IV – ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DOS CURSOS

Como instituição de ensino, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de
São Paulo – IFSP cumpre com os objetivos da educação nacional, especialmente em relação à
sua especificidade: educação básica e profissional e educação superior. Assim, caracteriza-se
pela “oferta de educação profissional e tecnológica nas diferentes modalidades de ensino,
com base na conjugação de conhecimentos técnicos e tecnológicos com as suas práticas
pedagógicas”, nos termos da Lei 11.892, de 29 de dezembro de 2008, que institui a Rede
Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica e cria os Institutos Federais.
Nesse sentido, a concepção de Educação Profissional e Tecnológica (EPT) orienta os
processos de formação com base nas premissas da integração e da articulação entre ciência,
tecnologia, cultura e conhecimentos específicos e do desenvolvimento da capacidade de
investigação científica como dimensões essenciais à manutenção da autonomia e dos saberes
necessários ao permanente exercício da laboralidade, que se traduzem nas ações de ensino,
pesquisa e extensão. Por outro lado, tendo em vista que é essencial à educação profissional e
tecnológica contribuir para o progresso socioeconômico, as atuais políticas dialogam
efetivamente com as políticas sociais e econômicas, dentre outras, com destaque para aquelas
com enfoques locais e regionais.
Em busca de uma formação humana e cidadã que precede a qualificação para o
exercício da laboralidade e pauta-se no compromisso de assegurar aos profissionais formados
a capacidade de manter-se permanentemente em desenvolvimento, o Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo articula a educação superior, básica e
profissional, pluricurricular e multicampi, especializada na oferta de educação profissional e
tecnológica em diferentes níveis e modalidades de ensino. Neste sentido, o Câmpus Matão
oferece os seguintes cursos de Graduação: Licenciatura em Química (noturno), Tecnologia em
Alimentos (vespertino) e Tecnologia em Biocombustíveis (matutino e noturno), além do
seguinte curso de pós-graduação: Especialização em Álcool e Açúcar: das matérias-primas à
produção e análise de qualidade.

4.1. Técnico

Na educação profissional técnica de nível médio retoma-se a ideia da formação
integrada que supera a separação entre executar e pensar, dirigir ou planejar. Com isso, a
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formação profissional deve incorporar valores ético-políticos e conteúdos históricos e
científicos da práxis humana, integrando a dimensão do trabalho à ciência, à cultura e à
pesquisa. Por isso, não se trata de priorizar a “parte técnica/profissionalizante” em detrimento
da formação geral, mas de possibilitar o acesso a conhecimentos diversos, promovendo
construções intelectuais mais elevadas, junto à reflexão crítica contextualizada. Temos como
objetivo a formação plena do educando, com a apropriação de conceitos necessários para
intervenção consciente na realidade e compreensão do processo histórico de construção do
conhecimento. Só assim podemos contribuir para a formação de sujeitos autônomos, que
possam compreender-se no mundo e, dessa forma, atuar nele por meio do trabalho,
transformando a natureza e produzindo a cultura em função das necessidades coletivas da
humanidade.
Os cursos técnicos são organizados e oferecidos, prioritariamente, na forma de cursos
integrados, podendo ser ofertados em cooperação com estados e municípios. Também
podem ser organizados de modo concomitante/subsequente ao ensino médio, dentro de
áreas de atuação definidas a partir da realidade local do campus, conforme as demandas
sociais, acompanhando o percentual de vagas estabelecido em lei para os IFs.
Legitimando o compromisso com segmentos apartados do ensino formal, implantouse o Programa Nacional de Integração da Educação Profissional à Educação Básica na
Modalidade de Educação de Jovens e Adultos – PROEJA, abrangendo cursos e programas de
educação profissional com vistas à formação inicial e continuada de trabalhadores e educação
profissional técnica de nível médio. Os cursos do PROEJA deverão considerar as características
dos jovens e adultos atendidos e poderão ser articulados ao ensino fundamental ou ao ensino
médio, de forma integrada ou concomitante, tendo como objetivo a elevação do nível de
escolaridade do trabalhador.
Os cursos poderão ser oferecidos nos formatos presencial e/ou em forma de educação
a distância (EAD).

4.1.1. Técnico Integrado ao Ensino Médio
O curso técnico integrado ao ensino médio é oferecido a quem já concluiu o Ensino
Fundamental. O curso garante tanto a formação do Ensino Médio quanto a técnica
profissional. Tem duração mínima de 3 anos e máxima de 4 anos e a forma de ingresso é por
meio de Processo Seletivo.
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Para o ano de 2016, está prevista a abertura de dois cursos técnicos integrados
no campus Matão: Técnico em Alimentos Integrado ao Ensino Médio e Técnico em Açúcar e
Álcool Integrado ao Ensino Médio. O primeiro ofertará 80 vagas em duas turmas e, o segundo,
40 vagas em uma turma.
O Técnico em Alimentos atua no processamento e conservação de matérias-primas,
produtos e subprodutos da indústria alimentícia e de bebidas, realizando análises físicoquímicas, microbiológicas e sensoriais. Auxilia no planejamento, coordenação e controle de
atividades do setor. Realiza a sanitização das indústrias alimentícias e de bebidas. Controla e
corrige desvios nos processos manuais e automatizados. Acompanha a manutenção de
equipamentos. Participa do desenvolvimento de novos produtos e processos.
O Técnico em Açúcar e Álcool domina conteúdos e processos relevantes do
conhecimento científico, tecnológico, social e cultural utilizando suas diferentes linguagens, o
que lhe confere autonomia intelectual e moral para acompanhar as mudanças, de forma a
intervir no mundo do trabalho, orientado por valores éticos que dão suporte à convivência
democrática. Numa perspectiva estratégica globalizada do setor produtivo sucroalcooleiro,
controla e supervisiona operações dos processos tecnológicos da produção de açúcar e álcool
e subprodutos, observando a responsabilidade ambiental. Realiza análises físico-químicas e
microbiológicas de matérias-primas e produtos dos processos de industrialização da cana-deaçúcar para o controle de qualidade dos processos, aplica normas internacionais e nacionais
seguidas pela empresa, respeita os padrões de higiene e segurança do trabalho. Compõe
equipe multidisciplinar nas fases da colheita, transporte, moagem, industrialização,
distribuição do açúcar e álcool e em programas e procedimentos de segurança e análise de
riscos. Desenvolve produtos e processos. Define e reestrutura instalações industriais.

4.1.2. Técnico Concomitante/Subsequente
O curso técnico de nível médio concomitante/subsequente é oferecido a quem já
concluiu o ensino fundamental e tenha concluído ou esteja cursando no mínimo o segundo
ano do ensino Médio. Tem duração mínima de 3 semestres e máxima de 4 semestres e a forma
de ingresso é por meio de Processo Seletivo.
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4.1.3 PROEJA (Médio)
O Programa de Integração da Educação Profissional ao Ensino Médio na
modalidade de Educação de Jovens e Adultos (Proeja), destina-se a oferecer oportunidade de
estudos para aquelas pessoas que não tiveram acesso ao ensino médio na idade regular,
sendo que a idade mínima para ingressar nos cursos do Proeja é de 18 anos. O curso tem o
tempo máximo de duração de 2 anos e o ingresso é por meio de Processo Seletivo
Simplificado.

4.2. Graduação

No contexto dos cursos de Licenciatura, sua oferta visa atender às demandas da
sociedade brasileira pela formação de professores de Educação Básica em instituições
públicas. Tem-se como objetivo não só a oferta dos cursos de Licenciatura, mas também a
qualidade dessa formação de professores como um compromisso político e social. Destacase, também, nos cursos de Licenciatura, a importância da integração entre teoria e prática,
num movimento de práxis em que a avaliação permanente seja o requisito para a excelência.
Neste sentido, é necessário articular os cursos de Licenciatura de forma que em sua
organização acadêmica tanto os conteúdos disciplinares como a formação específica para o
exercício da docência na educação básica sejam valorizados.
Já os cursos superiores de Tecnologia têm como objetivo garantir aos cidadãos o
direito à aquisição de competências profissionais que os tornem aptos para a inserção em
setores profissionais nos quais haja utilização de tecnologias. Apoiado na Resolução CNE/CP
nº 03, de 18/12/2002, orienta-se que a organização curricular dos cursos superiores de
tecnologia deverá contemplar o desenvolvimento de competências profissionais, em
consonância com o perfil profissional de conclusão do curso, o qual define sua identidade e
caracteriza o compromisso ético da instituição com os seus alunos e a sociedade. Para isso,
a organização curricular compreenderá as competências profissionais tecnológicas, gerais e
específicas, incluindo os fundamentos científicos e humanísticos necessários ao desempenho
profissional do graduado em tecnologia.
Por fim, os cursos de Bacharelado se relacionam com a formação profissional e
foram historicamente organizados segundo o avanço da ciência e sua implicação com o
desenvolvimento do conhecimento, da pesquisa e da tecnologia.
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4.2.1 Licenciatura
O curso destina-se a preparar professores para atuarem na educação básica. A
licenciatura tem duração de 4 anos e a forma de ingresso é por meio do Sistema de Seleção
Unificada (Sisu/MEC).
O curso de Licenciatura em Química do Câmpus Matão foi autorizado pela
Resolução nº 146, de 4 de novembro de 2014 e teve início no primeiro semestre de 2015 com
a abertura de 40 vagas no período noturno. É um curso destinado a estudantes que concluíram
o Ensino Médio ou equivalente, sendo a forma de ingresso por meio do Sistema de Seleção
Unificada (SISU), de responsabilidade do Ministério da Educação (MEC). Para as vagas
remanescentes, há a possibilidade do estudante ingressar no curso por reopção de curso,
transferência externa ou portador de diploma.
O curso em questão foi idealizado por um grupo de professores e pedagogos e contou
com a colaboração de diversos servidores do campus. A equipe observou a carência de
professores do ensino médio, principalmente nas disciplinas de física, química, biologia e
matemática, além da má qualidade na formação de muitos professores, o que acarreta na
baixa qualidade do ensino básico do Brasil. Ainda, há dados que apontam que apenas 13% dos
professores de química têm licenciatura nessa disciplina (CEB/CNE/MEC, 2007). Diante dessa
situação, verificou-se a necessidade de ampliar a oferta de cursos de Licenciatura a fim de
suprir a carência de professores em termos quantitativos e qualitativos.
O curso de Licenciatura em Química foi organizado em oito semestres, com 19
semanas de aula de 50 minutos em cada semestre, sendo a carga horária mínima para a
conclusão do curso de 2.927,6 horas. A estrutura curricular apresenta conteúdos de natureza
científico cultural de formação específica nas áreas de química, matemática, física e biologia,
conteúdo de natureza científico cultural de formação pedagógica, além de disciplinas
relacionadas com as relações étnico-raciais, história e cultura afro-brasileira e indígena,
educação ambiental e LIBRAS.
O licenciado em Química, através da integração entre teoria e prática, possui domínio
sólido dos conteúdos específicos da Química, dos saberes relacionados à formação
pedagógica e das disciplinas de interface, sendo articulador entre esses conhecimentos e suas
formas de transposição didática. Este profissional possui capacidade de se inserir em diversas
realidades sociais, com sensibilidade para interpretar as necessidades dos educandos e
competência para orientá-los na construção de saberes; criticidade e conhecimento das
principais concepções educacionais do ensino-aprendizagem em Química e as implicações e
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desafios de sua implementação nas escolas; compromisso com a educação continuada e com
a ação-reflexão-ação sobre a prática docente, sabendo utilizar pesquisa e inovação como
práticas permanentes em sua profissão; consciência da contribuição que o ensinoaprendizagem da Química pode oferecer à formação dos indivíduos no exercício de sua
cidadania.

4.2.2. Tecnologias
O curso promove a formação de profissionais especialistas em nível superior, que
recebem formação direcionada a atender os segmentos atuais e emergentes em atividades
industriais e prestação de serviços, tendo em vista a constante evolução tecnológica. O curso
tem duração mínima de 2 anos e máxima de 3 anos e meio e a forma de ingresso é por meio
do Sistema de Seleção Unificada (Sisu/MEC).

4.2.2.1. Tecnologia em Alimentos
O curso de Tecnologia em Alimentos toma como ponto de partida a Resolução n o 481
de 06 de dezembro de 2011 para seu funcionamento com 40 vagas no período vespertino. É
destinado a estudantes que concluíram o ensino médio ou equivalente, sendo a forma de
ingresso por meio do Sistema de Seleção Unificado (SISU), de responsabilidade do Ministério
da Educação (MEC). Para as vagas remanescentes, há a possibilidade de o estudante ingressar
no curso para reopção de curso, transferência externa ou portador de diploma.
O Tecnólogo em Alimentos é um profissional que atua na cadeia de produção,
conservação, comercialização de alimentos industrializados, dirigindo, monitorando,
gerenciando e controlando matérias-primas. Atua na escolha, instalação e operação de
máquinas, desenvolvendo pesquisas para melhoria e adequação de novos produtos.
O curso de tecnologia em Alimentos foi organizado em seis semestres, com 19
semanas de aula com 50 minutos em cada semestre, sendo a carga horária mínima para a
conclusão do curso de 2.521 horas. A estrutura curricular apresenta conteúdos de natureza
científico cultural de formação específica nas áreas de matemática, química, física, biologia,
além de disciplinas relacionadas com as relações étnico-raciais, história e cultura afrobrasileira e indígena, educação ambiental e LIBRAS.
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4.2.2.2. Tecnologia em Biocombustíveis
O curso de Tecnologia em Biocombustíveis toma como ponto de partida a Resolução
no 141 de 10 de agosto de 2010 para o seu funcionamento com 40 vagas no período matutino
e 40 vagas no período noturno. É destinado a estudantes que concluíram o ensino médio ou
equivalente, sendo a forma de ingresso por meio do Sistema de Seleção Unificado (SISU), de
responsabilidade do Ministério da Educação (MEC). Para as vagas remanescentes, há a
possibilidade de o estudante ingressar no curso para reopção de curso, transferência externa
ou portador de diploma.
O Tecnólogo em Biocombustível é um profissional de formação específica no campo
dos biocombustíveis atuando nas áreas de produção de biomassa, aproveitamento de
resíduos agroindustriais, química agroindustrial, produção de biocombustíveis, agronegócio e
mercado de combustíveis, produção de enzimas, instrumentação e desenvolvimento de
máquinas e equipamentos movidos a biocombustíveis.
O curso de Tecnologia em Biocombustíveis matutino foi organizado em seis semestres,
com 19 semanas de aula de 50 minutos em cada semestre, sendo a carga horária mínima para
a conclusão do curso de 2.579 horas. O curso de Tecnologia em Biocombustíveis noturno foi
organizado em sete semestres, com 19 semanas de aula, sendo a carga horária mínima para
a conclusão do curso de 2.502 horas. A estrutura curricular apresenta conteúdos de natureza
científico-cultural, a prática como componente curricular, o estágio curricular supervisionado
e as atividades acadêmico-científico-culturais, além de disciplinas relacionadas com as
relações étnico-raciais, história e cultura afro-brasileira e indígena, educação ambiental e
LIBRAS.
4.2.2.3. Bacharelado
Promove a formação de bacharéis na área de ciências experimentais e tecnológicas para
trabalhar tanto no setor produtivo, quanto no setor de pesquisa e desenvolvimento. O curso
tem duração mínima de 5 anos e a forma de ingresso é por meio do Sistema de Seleção
Unificada (Sisu/MEC).

4.3. Pós-Graduação
Especialização em Álcool e Açúcar: das matérias-primas à produção e análise da
qualidade.
O curso capacita o profissional a atuar na cadeia de produção, comercialização,
pesquisas com biocombustíveis e consolidação nas regiões de abrangência, cursos
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profissionais sequenciais e de extensão tecnológica inovadora para capacitação destes
recursos humanos
São oferecidas, anualmente, 50 vagas, sendo as provas de ingresso realizadas da
seguinte forma: a) Prova de Conhecimentos Específicos; e b) Avaliação Curricular.
Detalhamento das pontuações serão informadas em EDITAL. O Tempo de Conclusão do Curso
é estimado em 2 (dois) semestres, podendo ser prorrogada por mais 1 semestre a critério da
coordenação do programa, com aval da Direção do Câmpus.
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CAPÍTULO V - POLÍTICAS E AÇÕES

5.1. Coordenadoria Sociopedagógica
No ano de 2014, por meio da Resolução IFSP nº 138 de 04/11/2014, foi aprovado o
Regulamento da Coordenadoria Sociopedagógica (CSP). Essa consiste em uma equipe
multiprofissional, articulada e de ação interdisciplinar, composta por Assistente Social,
Pedagogo, Psicólogo, Técnico em Assuntos Educacionais, e tem por objetivo assessorar o pleno
desenvolvimento do processo educativo, orientando, acompanhando, intervindo e propondo
ações que visem promover a qualidade do processo de ensino e aprendizagem e a permanência
e conclusão com êxito dos estudantes no IFSP, nas modalidades presencial e a distância.
No Câmpus Matão, a CSP conta com um profissional da psicologia, uma da assistência
social, uma pedagoga, uma intérprete de LIBRAS e dois técnicos em assuntos educacionais. A
equipe é responsável por ações diversas, dentre as quais destacam-se o acompanhamento
mensal de frequência dos alunos assistidos pelo Programa de Auxílio Estudantil (PAE), a
formação continuada de docentes, o atendimento a alunos com excesso de faltas, que querem
realizar cancelamento ou trancamento do curso, que apresentam dificuldades diversas que
comprometem seu aproveitamento acadêmico, a viabilização de grupos de estudo sobre
conteúdos elementares das ciências exatas, a divulgação dos cursos ofertados no câmpus, a
participação ativa na elaboração dos projetos de novos cursos, entre outras.

5.2. Assistência Estudantil
A Assistência Estudantil é uma política baseada no Programa Nacional de Assistência
Estudantil (Pnaes), instituído pelo Decreto de nº 7.234 no ano de 2010. Os auxílios estudantis
são repasses financeiros aos estudantes e têm por objetivo custear, parcial ou integralmente,
os gastos dos estudantes, visando ampliar as condições de permanência e êxito nos cursos do
IFSP.
Em 04 de novembro de 2014, foram aprovadas as resoluções nº 135 e nº 136: a primeira
regulamenta a Política de Assistência Estudantil do IFSP, e a segunda, a Normatização dos
Auxílios da Política de Assistência Estudantil.
A Assistência Estudantil é composta pelo Programa de Auxílio Permanência e pelo
Programa de Ações Universais.
Programa de Auxílio Permanência: Esse programa é voltado aos estudantes em vulnerabilidade
social. O principal objetivo do programa é apoiar a permanência dos estudantes na instituição,
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por meio de auxílios financeiros mensais, entre eles: alimentação moradia, creche (apoio aos
estudantes pais e mães), transporte, apoio didático-pedagógico, saúde.
Programa de Ações Universais: As ações do Programa de Ações Universais são desenvolvidas
por meio de elaboração de projetos voltados para a área de cultura, esporte, inclusão digital e
apoio às necessidades educacionais específicas dos estudantes. Este programa conta com a
participação de estudantes, professores e técnicos-administrativos.

Dados da Assistência Estudantil do Campus Matão – Programa de Auxílio Permanência
1º Semestre 2014
Total de Inscritos
43
Total de Contemplados
36
Alimentação
12
Contemplados
Transporte
14
Moradia
10
Apoio pedagógico
* Alimentação e moradia
**Para compra de jaleco e calculadora científica
***Transporte e alimentação

2º Semestre 2014
37
32
9
13
10
-

1º Semestre 2015
90
54
2*
25
25
2**

2º Semestre 2015
51
47
4*
11 + 4***
28
-

Quanto ao Programa de Ações Universais, no ano de 2014, foram concedidos: um
apoio material para a compra de armação de óculos e lentes, oito auxílios para participação em
eventos; quatro auxílios para exames de proficiência; 32 auxílios para participação na FISPAL e
quinze para atividade cultural.

5.3. NAPNE – Ações Inclusivas
O “Núcleo de Apoio às Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas - NAPNE”
tem o propósito de implementar ações inclusivas, contribuindo para a reflexão sobre a prática
da inclusão, a aceitação da diversidade, com o objetivo de romper as barreiras arquitetônicas,
educacionais e atitudinais. Os NAPNEs também acompanham o desenvolvimento acadêmico
dos estudantes com necessidades educacionais específicas, procurando realizar intervenções
efetivas durante os seus percursos acadêmicos.
Quem são as pessoas com necessidades específicas?
São todas aquelas pessoas que necessitam de políticas de inclusão, nos mais
diversos campos da sociedade. No tocante à educação inclusiva, podemos destacar:


Pessoas superdotadas/altas habilidades e com transtornos globais do
desenvolvimento;
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Pessoas com condutas típicas (síndromes, esquizofrenia, etc.);
Deficientes físicos permanentes, como por exemplo, aqueles com deficiência
auditiva, visual, mental e/ou motora;
Deficientes físicos temporários, como vítimas de acidentes;
Pessoas excluídas socialmente: os idosos, os índios, os negros e os obesos.
No nosso Câmpus não atendemos nenhum estudante com necessidades educacionais

específicas, mas o NAPNE ajuda nas ações institucionais que são desenvolvidas no Câmpus,
promove palestras tanto para os servidores, docentes e discentes com temas referentes as
deficiências.

5.4. Formação Continuada
A Formação Continuada de Professores do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia de São Paulo (IFSP), constitui-se em um conjunto de atividades e ações voltadas para
o processo de desenvolvimento e aperfeiçoamento profissional dos docentes. Tendo início no
ano de 2014, a Formação Continuada in loco busca a valorização do profissional, assim como a
constante reflexão sobre a prática docente, concebendo o campus como local privilegiado de
construção e produção de conhecimento, onde é necessário estabelecer discussões
contextualizadas sobre o fazer pedagógico.
A Equipe de Formação Continuada do Câmpus Matão dividiu-se em duplas durante o
ano de 2015 e realizou as atividades descritas abaixo:


25/02 – Apresentação do vídeo “Professor é missão”, com depoimento de Alexandre
Garcia para discutir a docência como profissão, apresentação do calendário,
importância da formação, filme Ex ET e tipos de alunos avaliação diagnóstica.



08/04 e 22/04 – Sensibilização sobre instrumentos de avaliação a partir da leitura do
texto: ABRAMOVICH. Fanny. Um imenso lápis vermelho. IN: ABRAMOVICH. Fanny (Org).
Meu professor inesquecível: ensinamentos e aprendizados contados por alguns dos
nossos melhores escritores. Editora Gente: São Paulo, 1997. Discussão sobre quem foram
os professores inesquecíveis, tendo como base a relação professor-aluno, a forma de
abordagem do conteúdo e as formas de avaliação utilizadas por esses professores,
apresentação vídeo bons e maus professores e resultado das avaliações diagnósticas.


05/08 e 19/08 – Retomada das ideias apresentadas pelos grupos sobre os professores
inesquecíveis buscando refletir sobre as finalidades da avaliação; levantamento e
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discussão sobre instrumentos de avaliação utilizados pelo corpo docente em suas
aulas, o que é esse tal de Ensino Médio: histórico, estrutura e modalidades e LDB.


02/09 e 30/09 – Exposição e debate sobre as diversas abordagens de ensinoaprendizagem que embasam a prática pedagógica, revisão dos procedimentos
avaliativos, dos critérios de aprovação, retenção e regimento disciplinar.

5.5. Políticas e Ações de Extensão

A Extensão consiste em um processo interdisciplinar, educativo, cultural, científico e
político que promove a interação transformadora entre a instituição educacional e os diversos
setores sociais. Assim, a Extensão configura-se como um espaço de produção de conhecimentos
baseada na troca de saberes e experiências entre a Escola e a Sociedade. Além disso, a Extensão
compreende todas as ações culturais, artísticas, desportivas, científicas e tecnológicas que
envolvem a comunidade externa e não fazem parte das atividades regulares de Ensino e
Pesquisa. Tais ações devem estar baseadas na análise das necessidades e interesses da
comunidade em que cada campus se encontra inserido e articuladas com a vocação e a
qualificação acadêmicas dos docentes, técnico-administrativos e discentes envolvidos.
As ações de Extensão são classificadas em cursos e atividades. Os Cursos de Extensão
são oferecidos na modalidade presencial ou a distância. Têm a finalidade de atender as
demandas da sociedade e necessidades de aquisição, atualização e aperfeiçoamento de
conhecimentos científicos, tecnológicos e profissionais, de jovens e adultos, com necessidades
identificadas a partir de pesquisas regionais, podendo ser ofertados em todos os níveis de
escolaridade. Já as atividades são aquelas realizadas fora da sala de aula. As principais são as
seguintes:
Acompanhamento de egressos: conjunto de ações implementadas para acompanhar o
itinerário profissional do egresso a fim de identificar cenários junto ao mundo produtivo e
retroalimentar o processo de ensino, pesquisa e extensão.

Empreendedorismo e cooperativismo: apoio à formação empreendedora por meio de
programas institucionais.
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Estágio e emprego: atividades de prospecção de oportunidades de estágio/emprego e de
operacionalização administrativa do estágio (encaminhamento e documentação). Trabalho de
conscientização sobre a importância do estágio.

Eventos: podem ser organizados sob a forma de encontro, seminário, palestra, oficina,
congresso, mostra, entre outras. Com temáticas diversas, são voltados à participação e
integração das comunidades externa e interna.

Projetos sociais: conjunto de ações, técnicas e metodologias inovadoras, desenvolvidas na
interação com a comunidade externa e apropriadas por essa. Têm como objetivos representar
soluções para a inclusão social, as relações étnico-sociais, a geração de oportunidades e a
melhoria das condições de vida.

Relações internacionais: ações de intercâmbio, acordos de cooperação internacional e
celebração de convênios, destinados à melhoria do ensino, da pesquisa e da extensão.

Visitas Técnicas: atividades educacionais supervisionadas, desenvolvidas em ambientes
externos ao IFSP, que visam a promover uma maior interação dos estudantes das diferentes
áreas educacionais da instituição com o mundo do trabalho.

Bolsa de Extensão: oferece ao estudante, de qualquer modalidade ou nível de ensino, bolsa
para participar de projetos ou programas de extensão, cujas temáticas são diversas, inclusive
culturais, e que incluem a participação em ações junto à comunidade externa. Tais projetos
podem ser fomentados pela Pró-reitoria de Extensão, por meio de editais de seleção de
projetos e programas, ou pelo próprio câmpus, por meio de editais internos.

PROEXT: o Ministério da Educação, por meio de sua Secretaria de Ensino Superior (MEC/SESu),
anualmente, lança editais para Projetos e Programas de Extensão Universitária. Alunos de curso
superior poderão participar, como bolsistas, dos projetos contemplados.

Termos de Cooperação: Algumas ações de extensão são realizadas no Câmpus Matão através
da formalização de Termos de Cooperação com outras Instituições de Ensino Superior (IES) ou
entidades dos Governos Federal e Estadual. Esses Termos de Cooperação pretendem realizar
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parcerias

públicas,

envolvendo

recursos

financeiros,

materiais

e

humanos

para

desenvolvimentos de ações com foco no desenvolvimento local, regional e em ações de apoio
social, econômico e tecnológico a grupos socialmente vulneráveis. Um tema que já está sendo
desenvolvido enquanto ação de extensão através de Termo de Cooperação é o apoio técnico e
social à formação de agroindústrias familiares em assentamentos de reforma agrária em São
Paulo. Nesse Termo de Cooperação algumas entidades estão se envolvendo como:
Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR), Embrapa, IFSP Matão e IFSP Barretos. O processo
de formalização encontra-se em andamento no momento da elaboração deste PPP.

Termo de Execução Descentralizada (TED): O TED apresenta-se como outro arranjo
institucional e público para promover ações de extensão com caráter de intervenção pública,
diálogos de saberes, trocas de tecnologias. O TED tem por objetivo a descentralização de
recursos financeiros de um Ministério do Governo Federal a uma IES para execução de ações
de extensão em diálogo com as necessidades apontadas na execução de políticas públicas. O
Instituto Federal de São Paulo – Câmpus Matão recebeu recursos, no ano de 2014, do Ministério
do Desenvolvimento Agrário (MDA) da Diretoria de Políticas para Mulheres Rurais (DPMR) para
realização de atividades para apoiar, fortalecer e capacitar as entidades e organizações que
atuam com os grupos produtivos de mulheres rurais da agricultura familiar na produção
agroecológica de alimentos na Região Sudeste. Também foi previsto, nesse caso, ações no
sentido de qualificar o trabalho de mulheres rurais com a agroecologia, dentro das noções de
segurança alimentar, inclusão econômica, empoderamento feminino e enfrentamento das
desigualdades de gênero vividas na Região Sudeste do Brasil. Esse projeto foi planejado dentro
de uma perspectiva estratégica de qualificar um trabalho já desenvolvido de políticas públicas
numa perspectiva de convergência de ações públicas para atender grupos de mulheres da
agricultura familiar, quilombola, indígena e reforma agrária a partir de qualificação e diálogos
sobre tecnologias.
A partir dessa experiência de extensão com recursos via TED, o IFSP Matão pretende
continuar desenvolvendo esse tipo de arranjo público para garantir o locus de atuação dos
Institutos Federais, que é, para além do ensino, a extensão e a pesquisa, indissociáveis e
comprometidas com a democratização do acesso ao conhecimento, à tecnologia e à inovação
no mundo do trabalho.
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PROJETOS DE EXTENSÃO 2015

1. RECICLAGEM DE ÓLEO USADO
COORDENADORA DO PROJETO: PROFª DRA. VALÉRIA MONTEIRO DA SILVA ELEUTÉRIO
PULITANO
BOLSISTAS – 3

VOLUNTÁRIOS – 3

2. IDENTIFICAÇÃO, CATALOGAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE PLANTAS UTILIZADAS NA MEDICINA
TRADICIONAL: UNINDO O CONHECIMENTO POPULAR AO CIENTÍFICO
COORDENADORA DO PROJETO: PROFª DRA. GISELE BARALDI MESSIANO
BOLSISTAS – 3

VOLUNTÁRIOS – 2

3. MULHER: GÊNERO, SEXUALIDADE E SAÚDE
COORDENADORA DO PROJETO: LARA HELLEN MENDONÇA GONÇALVES
BOLSISTAS – 3

4. REUTILIZAÇÃO DE ÓLEO DE COZINHA USADO
COORDENADORA DO PROJETO: PROFª DRA. VALÉRIA MONTEIRO DA SILVA ELEUTÉRIO
PULITANO
BOLSISTAS – 1

VOLUNTÁRIOS – 2

5. A VIRTUALIDADE DA QUÍMICA
COORDENADOR DO PROJETO: JOSÉ ANTONIO MARUYAMA
BOLSISTAS – 1

VOLUNTÁRIOS – 3

6. QUÍMICA NA ESCOLA
COORDENADOR DO PROJETO: GUILHERME FRANCISCO PEGLER
BOLSISTAS – 1

VOLUNTÁRIOS – 2

7.IMPLANTAÇÃO DE ÁREA DEMONSTRATIVA AGRÍCOLA: BASE PARA O DESENVOLVIMENTO DA
AGRICULTURA FAMILIAR
COORDENADOR DO PROJETO: JOSÉ MARCOS GARRIDO BERALDO
BOLSISTAS – 3
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8. DIVULGAÇÃO DO ENSINO MÉDIO INTEGRADO AO ENSINO TÉCNICO (EMI) DO IFSP MATÃO
COORDENADORA DO PROJETO: PROFª DRA. VALÉRIA MONTEIRO DA SILVA ELEUTÉRIO
PULITANO
BOLSISTAS – 2

EVENTOS DE EXTENSÃO – 2015
ANIVERSÁRIO DO CÂMPUS
SEMANA DA CULTURA INDÍGENA
SEMANA DA TECNOLOGIA DE ALIMENTOS
SEMANA DO MEIO AMBIENTE
CASA ABERTA À COMUNIDADE
DIA DO PROFISSIONAL DA ÁREA DE QUÍMICA
SEMANA DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA
SEMANA NACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
SEMANA DAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS
SEMANA DA DIVERSIDADE CULTURAL E DE GÊNERO

5.6. Políticas e Ações de PESQUISA, INOVAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO

As ações de Pesquisa, voltadas à produção e à divulgação de conhecimentos e saberes
científicos e tecnológicos, visam o desenvolvimento por meio da investigação de fatos a fim
de prover melhorarias da condição da vida coletiva. É, portanto, uma atividade intelectual
relacionada diretamente com a aprendizagem e com o estímulo à criticidade e à criatividade
de todos os sujeitos envolvidos (alunos de diferentes níveis, servidores e comunidade),
promovendo, como consequência, o avanço da social. Neste sentido, o campus desenvolve as
atividades de pesquisa e inovação vinculadas aos seguintes programas e ações:

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica e Tecnológica (PIBIFSP) do IFSP, que
oferece ao estudante de nível médio ou graduação a oportunidade de desenvolver atividades
de pesquisa e/ou inovação em nível de iniciação científica com bolsa paga com recursos
institucionais. O bolsista é vinculado a um servidor orientador com grau de Mestre ou Doutor,
que acompanha suas atividades e analisa seus relatórios. Neste programa, como parte da
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formação do aluno, é requisitado que ele apresente trabalho em um evento científico ou
tecnológico reconhecido pela Pró-reitoria de Pesquisa e Inovação. No final, são certificados o
aluno, o orientador e os colaboradores da pesquisa.

Programa Institucional Voluntário de Iniciação Científica e/ou Tecnológica (PIVICT) do IFSP,
que oferece ao estudante de nível médio ou graduação a oportunidade de desenvolver
atividades de pesquisa e/ou inovação em nível de iniciação científica sem ou com bolsa paga
com recursos por meio de fundação de apoio ou por órgãos de fomento obtidas diretamente
pelos pesquisadores. Da mesma forma, o bolsista é vinculado a um servidor orientador com
grau de Mestre ou Doutor, que acompanha suas atividades e analisa seus relatórios. No final,
que recebam certificado o aluno, o orientador e os colaboradores da pesquisa.

Programa de Bolsas de Iniciação Científica e Tecnológica (PIBIC) e Programa de Bolsas de
Iniciação

em

Desenvolvimento

Tecnológico

(PIBITI)

do

Conselho

Nacional

de

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), que, por meio de cotas institucionais,
oferece bolsas a alunos de graduação para desenvolvimento de projetos de iniciação científica
e iniciação sob a orientação de servidor com grau de Doutor ao longo de 12 (doze) meses.
Como parte da formação do aluno, é requisitado que ele apresente trabalho em um evento
científico ou tecnológico reconhecido pela Pró-reitoria de Pesquisa e Inovação. No final, são
certificados o aluno, o orientador e os colaboradores da pesquisa.

Programa de Bolsas Institucional de Bolsas de Iniciação Cientifica para o Ensino Médio
(PIBIC-EM) do CNPq que, também por meio de cotas institucionais, oferece bolsas a alunos de
graduação para desenvolvimento de projetos de iniciação científica e iniciação sob a
orientação de servidor com grau de Mestre ou Doutor ao longo de 12 (doze) meses. Como
parte da formação do aluno, é requisitado que ele apresente trabalho em um evento científico
ou tecnológico reconhecido pela Pró-reitoria de Pesquisa e Inovação. No final, são certificados
o aluno, o orientador e os colaboradores da pesquisa.

Programa Institucional de Incentivo à Participação em Eventos Científicos e Tecnológicos
para Servidores do IFSP (PIPECT), que concede passagens e diárias a servidores para
participação e apresentação de trabalhos, com o nome do IFSP, em eventos científicos ou
tecnológicos nacionais ou internacionais.
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Programa Institucional de Auxílio à Participação Discente em Eventos (PIPDE) do IFSP, que
concede auxílio financeiro com recursos institucionais a alunos para participação e
apresentação de trabalhos em eventos científicos ou tecnológicos nacionais ou internacionais,
incluindo o Workshop de Negócios e Inovação.

Programa Jovens Talentos (PJT) da Coordenadoria de Aperfeiçoamento de Pessoal (CAPES),
que concede bolsas a estudantes de graduação e visa antecipar o ingresso no meio científico,
despertar vocação científica, incentivar talentos potenciais, mediante a participação em
atividades de ensino, pesquisa e extensão. Para participar, o estudante deve ser aprovado no
processo de seleção por meio de uma prova de conhecimentos gerais.

Programa Ciência sem Fronteiras (CsF), que visa conceder intercâmbio de alunos de
graduação em instituições estrangeiras, concedendo bolsas que garantem, além da
mobilidade internacional, recuso para despesas com estadia, alimentação e transporte local.

Programa Pró-Equipamentos do IFSP, que provê a criação de infraestrutura mínima para a
pesquisa com recurso institucional. Por meio da submissão de projetos pelos pesquisadores
dos campi, após a seleção realizada pela PRP, os equipamentos são adquiridos pela própria
Pró-Reitoria e o patrimônio é transferido para o câmpus.

Acordos de Cooperação Técnica e Científica, por meio dos quais o IFSP mantém parcerias
para realização de capacitação em nível de pós-graduação e para realização de atividade de
pesquisa e inovação. Atualmente, são mantidos acordos com o Instituto de Pesquisas
Energética e Nucleares (IPEN/CNEN), localizado no campus da Universidade de São Paulo
(USP) na cidade de São Paulo, com o Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), localizado na
cidade de São José dos Campos, e outro internacional com o Instituto Politécnico do Porto,
localizado na cidade do Porto em Portugal, além de outros envolvendo, mais especificamente,
os câmpus do IFSP. Informações sobre estes acordos estão disponíveis no sítio da Pró-Reitoria
de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação (PRP) em http://prp.ifsp.edu.br.

Congresso de Iniciação Científica e Tecnológica do IFSP (CINTEC), que é um evento anual, cujo
objetivo é difundir as produções de pesquisadores e alunos em regime de iniciação científica
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ou tecnológica por meio de exposição oral, pôsteres e de palestras. A primeira edição foi
realizada no câmpus de Guarulhos em 2010. Em números gerais, na 4o edição do CINTEC
houveram 220 trabalhos inscritos de 21 diferentes câmpus do IFSP e de outras instituições. Já
em 2014, na 5º edição realizada no câmpus de São João da Boa Vista nos dias 24 e 25 de
setembro, foram submetidos 270 trabalhos de 28 câmpus do IFSP mais 20 trabalhos de outras
instituições, com crescimento de 32% de uma edição para outra. Para o 6º CINTEC que
ocorrerá entre os dias 10, 11 e 12 de novembro de 2015 na cidade de Itapetininga, é previsto
que mais de 400 trabalhos sejam submetidos, contando com a participação de mais de 1.000
pessoas.

O Workshop de Negócios e Inovação do IFSP, que ocorre anualmente desde 2010 e tem como
objetivo contribuir para difusão da cultura de inovação no Estado de São Paulo, promovendo
amplo debate com segmentos da sociedade sobre Inovação e Empreendedorismo.

Ação de incentivo à pesquisa via programas de pós-graduação: através da abertura de
programas de pós-graduação lato sensu e stricto sensu se pretende incentivar as atividades
de pesquisa e publicação no IFSP.

Programa Hotel de Projetos do IFSP, que tem como objetivo apoiar o desenvolvimento de
projetos empreendedores do IFSP, levando em consideração a viabilidade mercadológica de
produtos, processos e serviços. O programa foi aprovado pela Resolução no. 925/2013 e, de
forma geral, pode-se dizer que o Hotel de Projetos é uma pré-incubadora, com infraestrutura
física (escritório, bibliotecas, laboratórios e oficinas) e de serviços (assessoria e consultoria de
pesquisadores) oferecidos pelo IFSP para o desenvolvimento de Projetos Experimentais de
inovação.

Política de Inovação do IFSP, estabelecida pela resolução 431/2011 apresenta o regulamento
das atividades relacionadas a proteção da propriedade intelectual e transferência de
tecnologia no IFSP. Várias ações capitaneadas pelo NIT são decorrentes do estabelecimento
desta política, como pedidos de proteção (registros de programas de computador e patentes)
e a exploração econômica dos inventos e conexos.
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Resultados obtidos no setor de pesquisa no Câmpus Matão

A. Bolsistas PIBIC-PIBITI 2013-2014
1. Giovanna Gabrielle de Oliveira Souza/Ana Carolina Magro Nascimento (PIBITI)
“Utilização da glicerina no cultivo de microalgas para a produção de biodiesel” – Prof.
Dr. Jean Carlos Rodrigues da Silva
2. Jordana Camila Tagiariolli Stringaci (PIBITI) “Determinação do teor de glicerina livre e
total, monoglicerídeos, diglicerídeos e triglicerídeos em biodiesel por cromatografia
gasosa segundo a Astm D6584” – Prof. Dr. Danilo Luiz Flumignan
3. Milena Alves de Souza (PIBITI) “Transformação química de extratos de Jatropha curcas
e avaliação da atividade inseticida” – Profa. Dra. Gisele Baraldi Messiano
4. Dâmaris Hadassa Rangel Fonseca (PIBITI) “Seleção de leveduras do processo industrial,
para produção de etanol a partir do caldo de cana de açúcar”- Prof. Dr. Sandro Rogério
de Sousa
5. Leonardo Henrique Inácio (PIBITI) “Uso da análise fatorial para comparação de
condições experimentais para obtenção de biodiesel de óleo de soja por via metílica e
etílica” - Profa. Dra. Carolina Lourencetti
6. Naomi Natalli Iwaya Fujino (PIBITI) “Estudo da síntese de copolímeros a partir do
glicerol”- Profa. Dra. Vanessa Cristina Gonçalves
7. Isabela Carolina de Oliveira (PIBIC) “Estudo da ação de diferentes biocidas naturais
sobre o crescimento de microrganismos contaminantes na produção de etanol” –
Profa. Dra. Caroline Peters Pigatto de Nardi
8. Nádia Fernanda Pires (PIBITI) “Estudo da produção de cerveja com adição de frutas
desidratadas no mosto” – Profa. Dra. Márcia Luzia Rizzatto
9. Michelle Cristiane Corrêa (PIBITI) “Estudo sobre a influência do aumento de
temperatura na qualidade de óleos vegetais” – Profa. Dra. Valéria Monteiro da Silva
Eleutério Pulitano

B. Bolsistas PIBIC-PIBITI 2014-2015
1. Laís Fragali Machado (PIBITI) “Avaliação da qualidade microbiológica dos caldos de
cana e raspadinhas comercializadas na cidade de Matão S.P.” – Profa. Dra. Márcia Luzia
Rizzatto
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2. Claudemir Oliveira Souza (PIBITI) “A produção de biocombustíveis diante das
denúncias contra a Petrobras” – Prof. Dr. Alecio Rodrigues de Oliveira
3. Gabriela Santana de Sousa (PIBITI) “Desenvolvimento e validação de método para
determinação dos teores de sódio, potássio e cálcio em biodiesel por fotometria de
chama” – Prof. Dr. Danilo Luiz Flumignan
4. Gabriele Meneguine Rodrigues (PIBITI) “Tratamento de óleo usado (OGR), utilizando
leveduras para o processo industrial” – Prof. Dr. Sandro Rogério de Sousa
5. Leonardo Henrique Inácio (PIBITI) “Uso da análise fatorial para comparação de
condições experimentais para obtenção de biodiesel de óleo de soja por rota etílica via
catálise heterogênea” – Profa. Dra. Carolina Lourencetti
6. Rafael Santoro Chavasco (PIBITI) “Materiais nanoestruturados e multifuncionais: novas
alternativas para a utilização do glicerol oriundo da produção de biodiesel” – Profa.
Dra. Vanessa Cristina Gonçalves Camillo.

C. Bolsistas PIBIC-PIBITI 2015-2016
1. Matheus Esteves (PIBITI) “Avaliação da ação conservante de óleos essenciais de
especiarias e condimentos frente a microrganismos patogênicos contaminantes em
alimentos”- Profa. Dra. Márcia Luzia Rizzatto.
2. Lais Fragali Machado (PIBITI). “Estudo da elaboração de bebida probiótica a partir do
suco de maracujá fermentado com Lactobacillus casei” - Profa. Dra. Márcia Luzia
Rizzatto.
3. Claudemir Oliveirra Souza (PIBITI). “A possível mudança no modelo de partilha da
exploração do petróleo do pré-sal e as consequências para a produção de
biocombustíveis” - Prof. Dr. Alécio Rodrigues de Oliveira.
4. Natália Gonçalves da Silva (PIBITI). Pesquisa e desenvolvimento de sobremesa em pó
a base de soja - Profa. Dra. Valéria Monteiro da Silva Eleutério Pulitano
5. Evandro Augusto Tavares (PIBITI). “Isolamento, identificação e caracterização de
microalgas de água doce como fonte potencial para a extração de óleo” - Profa. Dra
Fernanda Carvalho Humann
6. Gabriele Meneguine Rodrigues (PIBITI). “Estudo fitoquímico de algumas plantas
comumente utilizadas na medicina tradicional”- Profa. Dra. Gisele Baraldi Messiano
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7. Pedro Augusto Guimaraes (PIBITI). Avaliação de doses de herbicida na produtividade
e no teor de óleo na cultura da soja transgênica - Prof. Dr. José Marcos Garrido Beraldo

D. Bolsistas Institucionais 2013
1. Nayara Gabriela Rossini “Caracterização de impactos ambientais causados pelo
produção e uso de biocombustíveis” – Profa. Dra. Carolina Lourencetti
2. Analice Barbosa dos Santos “Isolamento e purificação de produtos naturais de
Jatropha curcas para o ensaio de atividade inseticida”- Profa. Dra. Gisele Baraldi
Messiano
3. Larissa Pereira Franciosi/Pedro Henrique Otrente Machado “Busca de alternativas
para o uso do glicerol obtido como subproduto da síntese do biodiesel – área
petroquímica” – Profa. Dra. Gisele Baraldi Messiano
4. Jefferson Sene de Santana “Estudo cinético da produção de cerveja de caldo de cana”
– Profa. Dra. Márcia Luzia Rizzatto
5. Cristiane Moura de Oliveira “Estudo da ação de diferentes antimicrobianos naturais
sobre o crescimento de microrganismos contaminantes na produção de etanol” –
Profa. Dra. Márcia Luzia Rizzatto
6. Nahieh Toscano Miranda “Determinação do teor de ésteres metílicos e etílicos em
biodiesel por cromatografia gasosa ultrarrápida” – Prof. Dr. Danilo Luiz Flumignan
7. Sabrina Mara Vilaça “Caracterização da identidade do óleo vegetal de Aleurites
molucana e caracterização da qualidade do biodiesel através de transesterificação por
catálise básica homogênea” - Prof. Dr. Danilo Luiz Flumignan
8. Lilian Pugliese “O desafio da produção de biocombustíveis diante da descoberta do
pré-sal” – Prof. Dr. Alecio Rodrigues de Oliveira
9. Ariane Rafaela Felippe “As principais barreiras e desafios do desenvolvimento para
produção dos agrobiocombustíveis” - Prof. Dr. Alecio Rodrigues de Oliveira
10. Mileide Aparecida Gonçalves “Contagem de micro-organismos totais, coliformes totais
e termotolerantes no soro e no queijo minas frescal comercializado na cidade de
Matão-SP” – Profa. Dra. Caroline Peters Pigatto de Nardi
11. Anna Luiza Diniz Felipe “Uso de vinhaça e outros resíduos na produção de invertases
por fungos filamentosos” – Prof. Dr. Jean Carlos Rodrigues da Silva

86

12. Bruna Zavati Zavitoski “Análise da utilização de vinhaça no cultivo de microalgas
visando à produção de biodiesel” - Prof. Dr. Jean Carlos Rodrigues da Silva
13. Lucas Petrassi Chartune “Produção industrial de lipídios intracelulares na levedura
Yarrowia lipolytca utilizando com fontes de carbono, resíduos, tais como OGR (óleos e
gorduras residuais) e glicerol” – Prof. Dr. Sandro Rogério de Sousa
14. Beatriz Schweizer Mendonça “Seleção de leveduras amiolíticas para produção
industrial de etanol a partir de mandioca, milho e arroz (amiláceos) ” – Prof. Dr. Sandro
Rogério de Sousa
15. Israel Guerra Yamane “Efeitos da aplicação da luz ultravioleta em bactérias causadoras
do cancro cítrico na cultura da laranja” – Prof. Dr. José Marcos Garrido Beraldo
16. Eberton Gustavo de Oliveira “Potencial agronômico da utilização de resíduo da
industrial florestal em atributos químicos do solo” – Prof. Dr. José Marcos Garrido
Beraldo
17. Luiz Henrique Teixeira Antonio “O manejo integrado de pragas na cultura de soja (MIPsoja) e suas consequências e repercussões na fabricação do biodiesel” – Prof. Dr.
Alexandre Moraes Cardoso
18. Beatriz Augusto da Fonseca “Manejo integrado de pragas dos grãos armazenados” –
Prof. Dr. Alexandre Moraes Cardoso
19. Claudemir Oliveira Souza “Elaboração de meios de cultivo para o fungo Batkoa sp.
visando o controle da cigarrinha da cana-de-açúcar, Mahanarva fimbriolata” - Prof. Dr.
Jean Carlos Rodrigues da Silva
20. Gabriela Santana de Sousa “O uso do resíduo do glicerol da produção do biodiesel na
produção industrial de lipídeos intracelulares na levedura Yarrowia lipolytca” – Prof.
Dr. Sandro Rogério de Sousa
21. Gabrielle Cyntia Calera “Influência de parâmetros da reação de transesterificação
metílica na obtenção de biodiesel a partir de diferentes óleos vegetais” – Profa. Dra.
Carolina Lourencetti
22. Amanda Mei Furuya/Rafael Santoro Chavasco “Reações de polimerização do glicerol”
– Profa. Dra. Vanessa Cristina Gonçalves
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E. Bolsistas Institucionais 2014
1. Izaías Azevedo dos Santos (Institucional) “Estudo cinético de um fermentado de
goiaba” – Profa. Dra. Márcia Luzia Rizzatto
2. Astrid Caroline Muniz da Silva (Institucional) “Efeito da temperatura e iluminação na
cinética de degradação da vitamina C em sucos concentrado de laranja e acerola” –
Profa. Dra. Carolina Lourencetti
3. Beatriz Schweizer Mendonça (Institucional) “Determinação do teor de ésteres
metílicos e etílicos em biodiesel por cromatografia gasosa segundo a EN 14103” – Prof.
Dr. Danilo Luiz Flumignan
4. Fernando Merz Junior (Institucional) “Desenvolvimento de Biomassa de banana verde
para elaboração de produto alimentício sem glúten” – Profa. Dra. Valéria Monteiro da
Silva Eleutério Pulitano
5. Kerlice Tu (Institucional) “Seleção de microrganismos aptos a produção industrial de
lipídios a partir de resíduos industriais e caseiros, óleos e gorduras residuais (OGR) e
glicerol” – Prof. Dr. Sandro Rogério de Sousa
6. Luiz Henrique Teixeira Antonio (Institucionais) “Interferência do manejo integrado de
pragas na extração do óleo de soja para a produção do biodiesel” – Prof. Dr. Alexandre
Moraes Cardoso
7. Mileide Aparecida Gonçalves (Institucional) “Liofilização de suco de laranja pera fresco
e análises de qualidade do produto liofilizado” – Profa. Dra. Kelly Tafari Catelam
8. Lívia Azeredo de Camargo (Institucional) “Estudo fitoquímico de Jatropha curcas
(Pinhão manso)” – Profa. Dra. Gisele Baraldi Messiano
9. Pedro Henrique Otrente Machado (Institucional) “Busca de alternativas para o uso do
glicerol residual obtido na produção de biodiesel” – Profa. Dra. Gisele Baraldi
Messiano.

F. Bolsistas Institucionais 2015
1. Ana Carolina Magro Nascimento “Estudo, síntese e caracterização de polímeros
biodegradáveis” – Profa. Dra. Vanessa Cristina Gonçalves Camillo
2. Ana Cláudia Salles Salioni “Quantificação dos componentes e caracterização físicoquímica e microbiológica do mel de caju” – Profa. Dra. Valéria Monteiro da Silva
Eleutério Pulitano
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3. Astrid Caroline Muniz da Silva “Desenvolvimento e validação de método de análise de
resíduos de clorpirifos em tomate por HPLC-UV” – Profa. Dra. Carolina Lourencetti
4. Dâmaris Hadassa Rangel Fonseca “Análise dos resíduos industriais e caseiros, óleos e
gorduras residuais (OGR), processados em fermentação por microrganismos lipolíticos
e isolados de óleos residuais” – Prof. Dr. Sandro Rogério de Sousa
5. Gilson Roberto Fortunato “Adição de anticongelantes comerciais para melhoramento
do ponto de entupimento de filtro a frio do biodiesel de sebo” – Prof. Dr. Danilo Luiz
Flumignan
6. Hebert Patrick Gonçalves Gomes “Monitoramento edafo-climático no município de
Matão” – Prof. Dr. José Marcos Garrido Beraldo
7. Isaías Azevedo dos Santos “Caracterização físico-química e sensorial de um
fermentado de goiaba artesanal” – Profa. Dra. Márcia Luzia Rizzatto
8. Juliana Arruda Prates “Aplicação de jogos pedagógicos para o ensino da microbiologia
em cursos técnicos e de nível superior” – Profa. Dra. Caroline Peters Pigatto De Nardi
9. Lívia Azeredo de Camargo “Utilização de extratos e substâncias isolados de Jatropha
curcas (Pinhão manso) em ensaios de atividade inseticida” – Profa. Dra. Gisele Baraldi
Messiano
10. Luiz Henrique Teixeira Antonio “Uso de monoterpenos no manejo de Diatraea
saccharalis (Fabricius, 1794) (Lepidoptera: Crambidae) na cultura da cana de açúcar” –
Prof. Dr. Alexandre Moraes Cardoso
11. Marcos Felipe de Munari Lopes “Utilização do glicerol como fonte de carbono no
cultivo de diferentes fungos” – Profa. Dra. Gisele Baraldi Messiano
12. Mateus Kawata Salgaço “Desenvolvimento de iogurte de soja sabor abacate” – Profa.
Dra. Valéria Monteiro da Silva Eleutério Pulitano
13. Monaliza Emanoela Cinel “Planejamento do uso e ocupação do solo no Campus
Matão” – Prof. Dr. José Marcos Garrido Beraldo
14. Murilo Dener Martins “Isolamento de bolores termorresistentes de tomate e polpa de
tomate envasada assepticamente” – Profa. Dra. Márcia Luzia Rizzatto
15. Victor Hugo Hernández “Criação de jogos pedagógicos para o ensino da microbiologia
em cursos de nível técnico e superior” – Profa. Dra. Caroline Peters Pigatto De Nardi
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G. Programa Ciência sem Fronteiras – solicitado em 2013
1. Giovanna Gabrielle de Oliveira Souza (Edital 147/2013 - Canadá) Homologado
2. Leandro Ferreira dos Santos (Edital 147/2013 - Canadá) Homologado
3. Beatriz Schweizer Mendonça (Edital 157/2013 - Alemanha) Indeferido
4. Lucas Petrassi Chartune (Edital 147/2013 - Canadá) Indeferido

H. Programa Ciência sem Fronteiras – solicitado em 2014
1. Kerlice Tu (Edital 187/2014 – Bélgica) Indeferido
2. João Roberto Dionizio de Lima (Edital 187/2014 – Bélgica) Indeferido
3. Maethe Dias Ribeiro (Edital 187/2014 – Bélgica) Indeferido
4. Naomi Natalli Iwaya Fujino (Edital 187/2014 – Bélgica) Indeferido
5. Gabriela Teixeira Luppia (Edital 191/2014 – Espanha) Indeferido
6. Lais Fragali Machado (Edital 191/2014 – Espanha) Homologado/Indeferido
7. Cristiane Moura Oliveira (Edital 191/2014 – Espanha) Homologado/Indeferido
8. Matheus Henrique Santos Silva Pimentel (Edital 191/2014 – Espanha) Indeferido
9. Claudemir Oliveira Souza (Edital 199/2014 – Irlanda) Indeferido
10. Fernando Merz Junior (Edital 198/2014 – Noruega) Indeferido
11. Dâmaris Hadassa Rangel Fonseca (Edital 179/2014 – Polônia) Homologado/IndeferidoProficiência

I. IV Congresso de Iniciação Científica e Tecnológica 2013 (Alunos)
1. Analice Barbosa dos Santos “Estudo fitoquímico das folhas de Jatropha curcas Linn.
(Pinhão manso)” – Profa. Dra. Gisele Baraldi Messiano
2. Anna Luiza Diniz Felippe “Uso de vinhaça para a produção de invertase a partir de
fungos filamentosos” – Prof. Dr. Jean Carlos Rodrigues da Silva
3. Beatriz Augusto da Fonseca “Manejo integrado de pragas dos grãos armazenados” –
Prof. Dr. Alexandre Moraes Cardoso
4. Bruna Zavati Zavitoski “Análise da utilização de vinhaça no cultivo de microalgas
visando à produção de biodiesel” - Prof. Dr. Jean Carlos Rodrigues da Silva
5. Claudemir Oliveira de Souza “Análise da produção de hidromel por cromatografia
gasosa e espectrometria de massas” – Prof. Ms. Alexandre Cestari
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6. Cristiane Moura de Oliveira “Estudo da ação de diferentes antimicrobianos naturais
sobre o crescimento de microrganismos contaminantes na produção de etanol” –
Profa Dra. Marcia Luzia Rizzatto
7. Daiana Camila da Silva “Análise espacial e temporal no uso e ocupação do solo no
município de Matão/SP” – Prof. Dr. José Marcos Garrido Beraldo
8. Eberton Gustavo de Oliveira “Efeito da aplicação de lama de cal como material
corretivo no solo” – Prof. Dr. José Marcos Garrido Beraldo
9. Gabriela Teixeira Luppia “Contagem de Staphylococcus sp. no soro e no queijo tipo
minas frescal comercializado na cidade de Matão/São Paulo” - Profa. Dra. Caroline
Peters Pigatto de Nardi
10. Guilherme Rodrigues Leite “Bioatividade de óleo essencial no manejo da broca da
cana-de-açúcar Diatraea saccharalis (Lepidoptera: Crambidae)” - Prof. Dr. Alexandre
Moraes Cardoso
11. Jefferson Senne de Santana “Estudo cinético da produção de cerveja de caldo de cana”
- Profa Dra. Marcia Luzia Rizzatto
12. Leandro Ferreira dos Santos “Produção industrial do xilitol, um adoçante natural:
avaliação de leveduras que fermentam xilose proveniente da hidrólise do bagaço de
cana” – Prof. Dr. Sandro Rogério de Sousa
13. Lilian Pugliese “O desafio da produção de biocombustíveis diante da descoberta do
pré-sal” – Prof. Dr. Alecio Rodrigues de Oliveira
14. Lucas Petrassi Chartune “Produção industrial de lipídios intracelulares na levedura
Yarrowia lipolytica utilizando como fonte de carbono, resíduos, tais como o OGR (óleos
e gorduras residuais) e glicerol” - Prof. Dr. Sandro Rogério de Sousa
15. Luiz Henrique Teixeira Antônio “Interferência do M.I.P. na qualidade do óleo de soja
para a produção de biodiesel” - Prof. Dr. Alexandre Moraes Cardoso
16. Matheus Henrique Santos Silva Pimentel “Estudo da produção de cerveja artesanal
com adição de suco de maçã” - Profa Dra. Marcia Luzia Rizzatto
17. Mileide Aparecida Gonçalves “Determinação de coliformes totais e termotolerantes
em queijos minas frescal comercializados em Matão/São Paulo” Profa. Dra. Caroline
Peters Pigatto de Nardi
18. Nahieh Toscano Miranda “Desenvolvimento e validação de método cromatográfico
gasoso ultrarrápido para determinação de BTEX em gasolinas comerciais brasileiras” –
Prof. Dr. Danilo Luiz Flumignan
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19. Nayara Gabriela Rossini “Caracterização de impactos ambientais causados pela
produção e uso de biocombustíveis” – Profa. Dra. Carolina Lourencetti
20. Priscila da Silva Ferreira “Determinação do teor de éster alquílico de biodiesel através
da correlação com a viscosidade cinemática” - Prof. Dr. Danilo Luiz Flumignan
21. Gabrielle Cyntia Calera “Segregação, armazenamento e proposta de aulas práticas
sequenciais para minimização de resíduos químicos de laboratórios” – Profa. Dra.
Carolina Lourencetti

J. Outros congressos 2013 (Alunos)
1. Analice Barbosa dos Santos “Phytochemical analysis and endophytic fungi isolation of
Jatropha curcas (Euphorbiaceae)” 4th BCNP (Natal/RN) – Profa. Dra. Gisele Baraldi
Messiano
2. Gabrielle Cyntia Calera “Reação de transesterificação para obtenção do biodiesel:
aproveitamento dos produtos em aulas práticas sequenciais” 36a RASBQ (Águas de
Lindóia/SP) – Profa. Dra. Carolina Lourencetti
3. Guilherme Shimada “Síntese de catalisador heterogêneo pelo método sol-gel
hidrolítico para uso em reação de transesterificação para a obtenção de biodiesel” 36 a
RASBQ (Águas de Lindóia/SP) – Prof. Ms. Alexandre Cestari
4. Letícia Karen dos Santos “Síntese de óxidos mistos por co-precipitação para uso na
produção de biodiesel” 36a RASBQ (Águas de Lindóia/SP) – Prof. Ms. Alexandre Cestari
5. Letícia Karen dos Santos “Síntese de catalisadores heterogêneos por co-precipitação
para uso na produção de biodiesel” 36a RASBQ (Águas de Lindóia/SP) – Prof. Ms.
Alexandre Cestari
6. Bruna Zavati Zavitoski “Análise da utilização da vinhaça no cultivo de Chlorella sp.
visando a produção de biodiesel” 27o CBM (Natal/RN) - Prof. Dr. Jean Carlos Rodrigues
da Silva
7. Beatriz Schweizer Mendonça “Seleção de leveduras amillolíticas para produção
industrial de etanol a partir de mandioca, milho e arroz (amilaceos)” 27 o CBM
(Natal/RN) – Prof. Dr. Sandro Rogério de Souza
8. Cristiane Moura de Oliveira “Estudo da ação de diferentes antimicrobianos naturais
sobre diferentes microrganismos contaminantes na produção de etanol” 27 o CBM
(Natal/RN) – Márcia Luzia Rizzatto
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9. Lilian Pugliese “Os desafios da agricultura familiar para a produção de biodiesel” 14 o
EGAL (Lima/Peru) – Prof. Dr. Alécio Rodrigues de Oliveira
10. Lilian Pugliese “Los desafios de la agricultura familiar delante de complejo
agroindustrial Canaveral” VIII JIEAA (Buenos Aires/Argentina) – Prof. Dr. Alécio
Rodrigues de Oliveira
11. Lilian Pugliese “Política públicas para agricultura familiar e para a produção de
biocombustíveis” VI JEAR (Campinas/SP) – Prof. Dr. Alécio Rodrigues de Oliveira
12. Lilian Pugliese “As políticas públicas para a agricultura familiar: o caso do selo
combustível socila” 51o CSOBER (Belém/PA) – Prof. Dr. Alécio Rodrigues de Oliveira
13. Lilian Pugliese “Biocombustíveis e impactos socioambientais: o caso da agroindústria
canavieira” VI FDRMAMCI (Araraquara/SP) – Prof. Dr. Alécio Rodrigues de Oliveira.
14.
L. V Congresso de Iniciação Científica e Tecnológica 2014 (Alunos)
1. Leonardo Henrique Inácio “Uso da análise fatorial para comparação de condições
experimentais para obtenção de biodiesel de óleo de soja por via etílica e metílica” –
Profa. Dra. Carolina Lourencetti
2. Fernando Merz Junior “Desenvolvimento de biomassa da banana verde para
elaboração de produto alimentício sem glúten” - Profa. Dra. Valéria Monteiro da Silva
Eleutério Pulitano
3. Mileide Aparecida Gonçalves “Análises físico-químicas do suco de laranja pera fresco
para liofilização e análises de qualidade do produto liofilizado” – Profa. Dra. Kelly Tafari
Catelam
4. Thaís Magossi Inácio “Estudo sobre a influência da área superficial e tempo de
exposição ao oxigênio, em temperatura ambiente, na qualidade de óleos vegetais” Profa. Dra. Valéria Monteiro da Silva Eleutério Pulitano
5. Rafael Santoro Chavasco “Estudo das reações de polimerização do glicerol” - Profa.
Dra. Vanessa Cristina Gonçalves Camilo
6. Astrid Caroline Muniz da Silva “Efeito da temperatura e iluminação na cinética de
degradação da vitamina C em sucos concentrado de laranja e acerola” – Profa. Dra.
Carolina Lourencetti
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7. Gabriela Santana de Sousa “O uso do resíduo de glicerol da produção de biodiesel na
produção industrial de lipídios intracelulares na levedura Yarrowia lipolytica” - Prof.
Dr. Sandro Rogério de Sousa
8. Isabela Carolina de Oliveira “Estudo da ação de diferentes biocidas naturais sobre o
crescimento de microrganismos contaminantes na produção de etanol” – Profa. Dra.
Caroline Peters Pigatto de Nardi
9. Milena Alves de Souza “Transformação química de extrato de Jatropha curcas e
avaliação da atividade inseticida” – Profa. Dra. Gisele Baraldi Messiano
10. Luiz Henrique Teixeira Antonio “Manejo integrado das pragas da soja (MIP-soja) e suas
repercussões e interferências na produção de biodiesel” – Prof. Dr. Alexandre Moraes
Cardoso
11. Michelle Cristiane Corrêa “Estudo sobre a influência do aumento de temperatura na
qualidade de óleos vegetais” – Profa. Dra. Valéria Monteiro da Silva Eleutério Pulitano
12. Claudemir Oliveira Souza “Elaboração de meios de cultivo para o fungo Batkoa sp.,
visando o controle da cigarrinha da cana de açúcar, Mahanarva fimbriolata” – Prof. Dr.
Jean Carlos Rodrigues da Silva
13. Isaías Azevedo dos Santos “Estudo cinético do fermentado de goiaba” – Profa. Dra.
Márcia Luzia Rizzatto
14. Naomi Natalli Iwaya Fujino “Síntese de copolímeros a partir do glicerol” – Profa. Dra.
Vanessa Cristina Gonçalves Camillo
15. Dâmaris Hadassa Rangel Fonseca “Seleção de leveduras do processo industrial para a
produção de etanol, a partir do caldo de cana de açúcar” – Prof. Dr. Sandro Rogério de
Sousa
16. Gabrielle Cyntia Calera “Influência de parâmetros da reação de transesterificação
metílica na obtenção de biodiesel a partir de diferentes óleos vegetais” – Profa. Dra.
Carolina Lourencetti
17. Sabrina Mara Vilaça “Caracterização da identidade do óleo vegetal de Aleurites
moluccana e caracterização da qualidade do biodiesel obtido” – Prof. Dr. Danilo Luiz
Flumignan
18. Ana Carolina Magro Nascimento “Utilização da glicerina no cultivo de microalgas para
produção de biodiesel” – Prof. Dr. Jean Carlos Rodrigues da Silva
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19. Jordana Camila Tagiariolli Stringaci “Determinação do teor de glicerina livre e total
monoglicerídeo e triglicerídeos em biodiesel por cromatografia a gás” - Prof. Dr. Danilo
Luiz Flumignan

M. Outros congressos 2014 (Alunos)
1. Gabrielle Cyntia Calera “Biodiesel: utilização de planejamento fatorial na
transesterificação dos óleos de canola e girassol” 37a RASBQ (Natal/RN) – Profa. Dra.
Carolina Lourencetti
2. Sabrina Mara Vilaça “Caracterização da identidade do óleo vegetal e da qualidade do
biodiesel de Aleurites moluccana” 7o BIOCOM (Cuiabá/MT) – Prof. Dr. Danilo Luiz
Flumignan
3. Vinicius Viviani “Produção de biodiesel usando sementes de pinhão manso (Jatropha
curcas sp.) como matéria-prima oleaginosa e caracterização e controle da qualidade
do biodiesel através de ensaios analíticos estabelecidos na resolução ANP n. 14/2012”
7o BIOCOM (Cuiabá/MT) – Prof. Dr. Danilo Luiz Flumignan
4. Guilherme Shimada “Adsorção de óleo de soja, biodiesel e óleo diesel por materiais
obtidos pelo método sol-gel hidrolítico” 10o EBA (Guarujá/SP) – Prof. Ms. Alexandre
Cestari
5. Claudemir Oliveira Souza “Remoção de crômio contido em resíduos de couro wet-blue
e seu reaproveitamento nos processos industriais de curtumes” 10 o EBA (Guarujá/SP)
– Prof. Ms. Alexandre Cestari
6. Lilian Pugliese “Políticas públicas para a agricultura familiar e a agroindústria
canavieira”

Congreso

Sociedades

Rurales

Latinoamericanas

(Cidade

do

México/México) – Prof. Dr. Alecio Rodrigues de Oliveira
N. VI Congresso de Iniciação Científica e Tecnológica 2015 (Alunos)
1. Laís Fragali Machado. Avaliação da qualidade microbiológica dos caldos de cana e
raspadinhas comercializadas na cidade de Matão SP – 6o Congresso de Iniciação
Científica e Tecnológica (CINTEC) (Itapetininga/SP) – Profa. Dra. Márcia Luzia Rizzatto.
2. Monaliza Emanoela Cinel. Levantamento do meio físico e do uso atual do solo no
Câmpus Matão. 6o Congresso de Iniciação Científica e Tecnológica (CINTEC)
(Itapetininga/SP) - Prof. Dr. José Marcos Garrido Beraldo.
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3. Hebert Patrick Gonçalves Gomes. Dados meteorológicos obtidos por estação
meteorológica automática no Câmpus Matão. 6o Congresso de Iniciação Científica e
Tecnológica (CINTEC) (Itapetininga/SP) - Prof. Dr. José Marcos Garrido Beraldo.
4. Juliana Arruda Prates. Aplicação de jogo pedagógico para o ensino da microbiologia
em curso de nível superior. 6o Congresso de Iniciação Científica e Tecnológica (CINTEC)
(Itapetininga/SP) - Profa. Dra. Caroline Pigatto de Nardi.
5. Victor Hugo Hernández. Criação de jogo pedagógico para o ensino de microbiologia
em curso de nível superior. 6o Congresso de Iniciação Científica e Tecnológica (CINTEC)
(Itapetininga/SP) - Profa. Dra. Caroline Pigatto de Nardi.
6. Fernando Merz Junior. Obtenção e análise de biomassa de banana verde para
elaboração de produtos alimentícios sem glúten. 6o Congresso de Iniciação Científica
e Tecnológica (CINTEC) (Itapetininga/SP) – Profa. Dra. Valéria Monteiro da Silva
Eleutério Pulitano.
7. Anna Luiza Diniz Felipe. Reaproveitamento da palha residual de culturas destinadas a
biocombustíveis (cana-de-açúcar e milho) para a produção de papel e celulose. 6o
Congresso de Iniciação Científica e Tecnológica (CINTEC) (Itapetininga/SP) – Prof. Ms.
Alexandre Cestari
8. Livia Azeredo Camargo. Utilização de extratos e substâncias isolados de Jatropha
Curcas (pinhão manso) em ensaios de atividade inseticida. 6o Congresso de Iniciação
Científica e Tecnológica (CINTEC) (Itapetininga/SP) – Profa. Dra. Gisele Baraldi
Messiano.
9. Claudemir Oliveira Souza. A produção de biocombustíveis diante das denúncias contra
a Petrobrás. 6o Congresso de Iniciação Científica e Tecnológica (CINTEC)
(Itapetininga/SP) - Prof. Dr. Alecio Rodrigues de Oliveira
10. Leonardo Henrique Inácio. Comparação de condições experimentais para a obtenção
de biodiesel de óleo de soja pela via etílica com catálise heterogênea. 6o Congresso de
Iniciação Científica e Tecnológica (CINTEC) (Itapetininga/SP) - Profa. Dra. Carolina
Lourencetti
11. Mateus Kawata Salgaço. Desenvolvimento de iogurte de soja sabor abacate. 6o
Congresso de Iniciação Científica e Tecnológica (CINTEC) (Itapetininga/SP). Profa. Dra.
Valéria Monteiro da Silva Eleutério Pulitano.

96

12. Isaias azevedo dos santos. Caracterização físico-química e sensorial de fermentado de
goiaba artesanal. 6o Congresso de Iniciação Científica e Tecnológica (CINTEC)
(Itapetininga/SP). – Profa. Dra. Márcia Luzia Rizzatto.
13. Ana Cláudia Salioni. Quantificação dos componentes e caracterização fisico-química e
microbiologica do mel de caju. 6o Congresso de Iniciação Científica e Tecnológica
(CINTEC) (Itapetininga/SP) – Profa. Dra. Valéria Monteiro da Silva Eleutério Pulitano.
14. Astrid Caroline Muniz da Silva. Desenvolvimento e validação de método de análise de
resíduos de clorpirifós em tomate por HPLC-DAD. 6o Congresso de Iniciação Científica
e Tecnológica (CINTEC) (Itapetininga/SP) - Profa. Dra. Carolina Lourencetti.
15. Rafael Chavasco. Materiais nanoestruturados e multifuncionais: novas alternativas
para a utilização do glicerol oriundo da produção de biodiesel. 6o Congresso de
Iniciação Científica e Tecnológica (CINTEC) (Itapetininga/SP) - Profa. Dra. Vanessa
Cristina Gonçalves Camillo.

O. Outros congressos 2015 (Alunos)
16. Livia Azeredo de Camargo “” III Fórum Mundial de Educação Profissional e Tecnológica
(Recife/PE) – Profa. Dra. Gisele Baraldi Messiano
17. Lais III Fórum Mundial de Educação Profissional e Tecnológica (Recife/PE) – Profa. Dra.
Márcia Luzia Rizzatto
18. Cristiane III Fórum Mundial de Educação Profissional e Tecnológica (Recife/PE) – Profa.
Dra. Márcia Luzia Rizzatto
19. Gabrielle Cyntia Calera “Influência de parâmetros reacionais na obtenção de biodiesel
a partir dos óleos de coco e milho” 38a RASBQ (Águas de Lindóia/SP) – Profa. Dra.
Carolina Lourencetti
20. Vinicius Emmanuel Viviane “Estimativa do rendimento de óleo e análise do perfil
composicional de ácidos graxos de amostras de pinhão manso sob diferentes doses de
adubação nitrogenada e formas de irrigação” 8o. BIOCOM (Cuiabá/MT) – Prof. Dr.
Danilo Luiz Flumignan
21. Vinicius Emmanuel Viviane “Caracterização da identidade do óleo vegetal de pinhão
manso (Jatropha curcas L.) obtidos sob diferentes condições de cultivo” 8o. BIOCOM
(Cuiabá/MT) – Prof. Dr. Danilo Luiz Flumignan
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P. Artigos 2013 (Docentes)
1. Carolina Lourencetti “Quím. Nova, v. 36, n. 3, p. 284-290, 2013” (cita o IFSP) (sem aluno
do IFSP)
2. Danilo Luiz Flumignan “Talanta, v. 109, p. 191-196, 2013” (cita o IFSP) (sem aluno do
IFSP)
3. Danilo Luiz Flumignan “Revista de Odontologia da Unesp, v. 42, p. 272-282, 2013” (não
cita o IFSP)
4. Caroline Peters Pigatto de Nardi/Márcia Luzia Rizzatto “Multiciência, v. 12, p. 190-196,
2013” (cita o IFSP) (com aluno do IFSP)
5. Caroline Peters Pigatto de Nardi “African Journal of Microbiology Research, v. 7, n. 46,
p. 5271-5273, 2013” (cita o IFSP) (sem aluno do IFSP)
6. Ana Augusta Mendonça de Oliveira “Applied Physics Letters, v. 103, p. 032604, 2013”
(cita o IFSP) (sem aluno do IFSP)
7. Vanessa Cristina Gonçalves Camillo “Journal of Nanomaterials, v. 2013, p.1-5, 2013”
(não cita o IFSP)
8. Fernanda Humann Carvalho “Plos One, v. 8, p. e78915, 2013” (não cita o IFSP)
9. José Marcos Garrido Beraldo “Revista Processos Químicos, v. 7, n. 13, p. 31-37, 2013”
(cita o IFSP) (sem aluno do IFSP)
10. Glaucia Santos Vieira “Journal of Food Engineering, v. 119, p. 196-204, 2013” (não cita
o IFSP)
11. Juliana Infante “Alimentos e Nutrição, v. 24, p. 87-91, 2013” (não cita o IFSP)
12. Cássia Maria de Oliveira “Fluid Phase Equilibria, v. 360, p. 233-238, 2013” (não cita o
IFSP)
13. Eduardo Ribeiro Rodrigues “Revista de Gestão em Sistemas de Saúde, v. 3, p. 30, 2014”
(não cita o IFSP)

Q. Artigos 2014 (Docentes)
1. Gisele Baraldi Messiano “Quím. Nova, v. 37, n. 2, p. 281-287, 2014 (cita o IFSP) (sem
aluno do IFSP)
2. Carolina Lourencetti “J. Braz. Chem. Soc., v. 25, n. 8, p. 1419-1430, 2014” (cita o IFSP)
(sem aluno do IFSP)
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3. Danilo Luiz Flumignan “International Endodontic Journal, v. 47, n. 5, p. 437-448, 2014”
(cita o IFSP) (sem aluno do IFSP)
4. Alexandre Cestari “Revista Virtual de Química, v. 6, n. 4, p. 1021-1032, 2014” (cita o
IFSP) (com aluno do IFSP)
5. Caroline Peters Pigatto de Nardi “Genetic and Molecular Research, v. 13, n. 1, p. 716722, 2014” (cita o IFSP) (sem aluno do IFSP)
6. Vanessa Cristina Gonçalves Camillo “Polímeros, p. 1-13, 2014” (cita o IFSP) (sem aluno
do IFSP)
7. Vanessa Cristina Gonçalves Camillo “Journal of Physical Chemistry, v. 118, p. 1294412951, 2014” (não cita o IFSP)
8. Vanessa Cristina Gonçalves Camillo “Journal of Sol-gel Science and Technology, v. 72,
n. 2, p. 233-238, 2014” (não cita o IFSP)
9. Ana Augusta Mendonça de Oliveira “IEEE Transactions on Applied Superconductivity,
v. 25, p. 1-1, 2014” (cita o IFSP) (sem aluno do IFSP)
10. Glaucia Santos Vieira “Food Research International, v. 61, p. 132-143, 2014” (não cita
o IFSP)
11. Carolina Lourencetti “Revista Uniara, v. 17, p. 9-22, 2014” (cita o IFSP) (sem aluno do
IFSP)
12. José Marcos Garrido Beraldo “Engenharia Agrícola, v. 34, p. 1162-1174, 2014” (cita o
IFSP) (sem aluno do IFSP)
13. Fernanda Humann Carvalho “Genome Biology, v. 16, p. 76, 2015” (cita o IFSP) (sem
aluno do IFSP)

T. Artigos 2015 (até 12/02/2015) (Docentes)
1. Carolina Lourencetti “Environmental Research, v. 140, p. 292-299, 2015” (não cita o
IFSP)
2. Carolina Lourencetti “African Journal of Agricultural Research, v. 10, n, 13, p. 16471658, 2015” (cita o IFSP) (sem aluno do IFSP)
3. Gisele Baraldi Messiano “Phytochemistry Letters, v. 13, p. 200-205, 2015” (cita o IFSP)
(sem aluno do IFSP).
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5.7 – Bolsa Discente
Além das bolsas vinculadas à Pró-reitoria de Pesquisa e de Extensão, que fazem parte do
programa de Bolsa Discente, instituído pela Resolução IFSP nº 568, de 5 de abril de 2012, há,
também, a Bolsa de Ensino, vinculada à Pró-reitoria de Ensino.

Bolsa de Ensino: Oferece ao estudante a oportunidade de desenvolver atividades educacionais
compatíveis com seu grau de conhecimento e aprendizagem, e de interagir com os professores
por meio de ações pedagógicas relacionadas às disciplinas dos cursos, apoiando aos demais
estudantes do IFSP.

Atualmente o câmpus Matão desenvolve as atividades do programa Bolsa Ensino através de
cinco projetos, são eles:


Solo na Escola no Ano Internacional dos Solos.



Práticas de Bioquímica como instrumento de ensino.



Estudo Interativo entre Discentes dos Cursos de Tecnologia em Alimentos e de
Tecnologia em Biocombustíveis: os Conceitos de Física no Contexto Acadêmico e
Profissional.



Implementação de um grupo de estudos na área de química.



Desenvolvimento de Jogos Pedagógicos na Disciplina de Microbiologia dos Cursos de
Tecnologia em Alimentos e Biocombustíveis.

As ações são desempenhadas com os alunos dos cursos superiores de Biocombustíveis,
Alimentos e Licenciatura em Química e o programa conta com a participação de sete bolsistas.

5.8 – PRONATEC
O PRONATEC é o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, criado pelo
Governo Federal em outubro de 2011, com o intuito de ampliar a oferta de cursos de educação
profissional e tecnológica, além de encaminhar os estudantes concluintes ao mercado de
trabalho, agregando ensino de qualidade para todos.
Em 2012 o PRONATEC começou a ser oferecido no Câmpus Matão e teve 2 turmas de Auxiliar
Administrativo.
Em 2013 foram formadas 6 turmas com cursos de Inglês Básico, Espanhol Básico, Operador de
Computador, Promotor de Vendas e Auxiliar Administrativo, com total de 140 vagas
preenchidas.
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No ano de 2014 foram 120 vagas ofertadas, nos cursos de Inglês Básico, Espanhol Básico e
Auxiliar de Recursos Humanos.

5.9 – Órgãos Colegiados

Conselho de Câmpus: o Conselho de Câmpus é o órgão normativo, consultivo e deliberativo,
como instância máxima no âmbito de cada Câmpus, por delegação do Conselho Superior do
Instituto Federal de São Paulo. Conta com a composição do diretor, representantes docentes,
discentes, técnicos-administrativo e sociedade civil. Compete a ele subsidiar e assessorar a
Direção Geral do Câmpus, aprovando diretrizes para atuação local, propostas orçamentárias,
projetos, regulamentos internos e normas disciplinares, entre outras atribuições. Assim, serão
estabelecidas competências gerais do Conselho de Câmpus no que se refere a: informações da
comunidade relativas a assuntos de caráter administrativo, de ensino, de pesquisa e de
extensão; diretrizes e metas de atuação do Câmpus e o zelo pela adequada execução de sua
política educacional; calendários acadêmicos do Câmpus; promoções e divulgações das
atividades do IFSP junto à sociedade; questões submetidas à sua apreciação; propostas de
projetos pedagógicos de cursos, bem como suas alterações.

Colegiado de Curso: o colegiado de curso é um órgão consultivo e deliberativo de cada curso
superior do IFSP. Composto pelo coordenador do curso, docentes, discentes e técnicoadministrativo, tem entre suas competências conduzir e aprovar os trabalhos de reestruturação
do Projeto de Curso, fornecer pareceres específicos, avaliar as propostas de projetos e
convênios, etc.

Conselho de Classe (Pedagógico e de Curso): os Conselhos de Classe do IFSP são organizados
como instâncias consultivas (Conselho de Classe Pedagógico) e deliberativas (Conselho de
Classe Deliberativo) e contam com a participação dos docentes da respectiva turma, do
Coordenador de Curso/Área e do Pedagogo da Coordenadoria Sociopedagógica.

Conselho de Classe consultivo: também denominado Conselho de Classe Pedagógico, é
presidido pelo Pedagogo do da Coordenadoria Sociopedagógica ou, em sua ausência, pelo
Coordenador de Curso. Ocorre de acordo com as necessidades apontadas pelo Coordenador do
Curso ou pela Coordenadoria Sociopedagógica de cada Campus, com periodicidade bimestral,
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é dividido em três partes: na primeira, os docentes farão uma análise da turma identificando
progressos, detectando dificuldades da turma no processo de ensino e aprendizagem; na
segunda, a Coordenadoria Sociopedagógica apresentará dados de evasão e outros que auxiliem
a compreensão do panorama traçado na primeira parte e também proporá alternativas
didático-pedagógicas a serem adotadas visando sanar as dificuldades encontradas; na terceira,
os membros, se necessário, farão as considerações finais e possíveis encaminhamentos.
Conselho de Classe Deliberativo: são realizados ao final do período letivo e divididos em três
partes: na primeira, o Representante da Coordenadoria Sociopedagógica fará uma análise da
ficha individual de avaliação do estudante na série/módulo; na segunda, o Conselho de Classe
deve elaborar o parecer sobre a situação final do estudante na série/módulo; na terceira, após
a conclusão do Conselho de Classe, a Coordenadoria Sociopedagógica encaminhará lista à
Coordenadoria de Registros Escolares, contendo a relação nominal dos estudantes submetidos
ao conselho, devidamente assinada pelos professores e Coordenador de Curso/Área.

5.10. CPA
A Comissão Própria de Avaliação – CPA, foi instituída no IFSP, em consonância com o
art. 11, da Lei nº10.861/2004, como órgão de coordenação, condução e articulação do processo
interno de avaliação institucional, de orientação, de sistematização e de prestação de
informações às unidades universitárias e ao SINAES - Sistema Nacional de Avaliação do Ensino
Superior. Ela é composta por representantes externos e internos ao IFSP (professores, alunos e
servidores técnico-administrativos) e tem como função coordenar a Auto avaliação Institucional
do IFSP. É importante ressaltar que os processos de avaliação interna são fundamentais para a
tomada de decisão e para a melhoria contínua da qualidade acadêmica.
5.11. Movimento Estudantil
O Movimento Estudantil é canal para a construção da cidadania, mobilizando os
indivíduos e colaborando para a formação de um profissional ético, cidadão e consciente de
suas responsabilidades e de seus direitos. Fortalece o vínculo do estudante com a instituição de
ensino e sua identidade, favorecendo as mais diversas formas de interação, além de
representar e defender os interesses da categoria estudantil.
Pode organizar-se por meio de Centros Acadêmicos, Diretórios Acadêmicos e do
Diretório Central dos Estudantes.
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Os Centros Acadêmicos são entidades civis, independentes de partidos políticos,
órgãos públicos ou privados, de caráter estudantil e sem fins lucrativos, que representem os
discentes de cada curso dentro da estrutura administrativa de uma instituição. Devem estudar
e debater problemas relacionados com as condições de estudo e rendimento acadêmico dos
discentes, bem como podem e devem patrocinar o desenvolvimento do espírito universitário,
eventos culturais e eventos esportivos.
O Diretório Central dos Estudantes (DCE) é a entidade representativa de todos os
estudantes do IFSP, com a função de organizar e de expressar as vontades, anseios e as posições
políticas dos estudantes. Deve incentivar a participação dos estudantes nos acontecimentos
políticos nacionais, internacionais e de interesse institucional. E, em consonância com os
Centros Acadêmicos (CAs), devem criar políticas institucionais acadêmicas que promovam a
conscientização discente sobre seus direitos e na criação de uma consciência crítica do papel
da instituição educacional.
5.12. Biblioteca
A Biblioteca Câmpus Matão atende à comunidade acadêmica oferecendo suporte
informacional aos cursos ministrados no Câmpus Matão, atuando nas atividades de ensino,
pesquisa e extensão. Está construída em uma área de 227 m² distribuídos em atendimento
(14 m²), acervo (100 m²), área de estudo de uso coletivo (70 m²), referência e processamento
técnico (13 m²).
O acervo, organizado na Classificação Decimal de Dewey (CDD), atualmente conta com
624 títulos distribuídos em 3675 exemplares (até a data de 27/09/2015). Livros, periódicos
nacionais e internacionais, trabalhos de conclusão de cursos e kits moleculares de ensino
compõem o acervo que é aberto, permitindo aos usuários cadastrados livre acesso às
estantes.
O início das atividades do Campus ocorreu em agosto de 2010 e a Biblioteca passou a
contar com profissional bibliotecário a partir de julho de 2012. A equipe atual do setor conta
com duas servidoras bibliotecárias e duas auxiliares de biblioteca. O horário de atendimento
é de segunda a sexta-feira, das 08:10 às 21:50, ininterruptamente.
Além do acervo físico, a Biblioteca Câmpus Matão oferece aos seus usuários acesso ao
conteúdo restrito do Portal de Periódicos Capes e à Coleção de normas da ABNT. Oferece
também orientação ao uso de normas de trabalhos acadêmicos (através de manual e cursos
de capacitação), confecção de fichas catalográficas, acesso à internet através de três
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computadores, além da rede wi-fi. A Biblioteca oferece cursos de capacitação no uso de bases
de dados e outras fontes de informação.
Desde 2013 a Biblioteca Câmpus Matão atua em conjunto com as docentes das
disciplinas de Metodologia Científica do Câmpus ministrando cursos sobre fontes de
informação, bases de dados e normas ABNT em diversos momentos dos semestres letivos.
A partir de 2014 a Biblioteca incluiu na programação oficial do Câmpus a Semana do
Livro e da Biblioteca onde diversas atividades são desenvolvidas e todas abertas à comunidade
interna e externa do Câmpus. Entre as ações da Semana estão incluídas palestras e minicursos
sobre temas relacionados ao desenvolvimento acadêmico (pesquisa científica, Currículo
Lattes, ferramentas de escrita científica), oficinas de artesanatos, saraus, contação de história
para crianças. A cada ano é notado um aumento no número de participantes internos e
externos.
Em 2015 o setor realizou um concurso com a comunidade interna para indicação e
eleição de um homenageado que nomeasse a Biblioteca. O nome escolhido pela comunidade
foi Marie Curie, uma multicientista polonesa. Em breve será feito o descerramento da placa
da homenageada.
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CAPÍTULO VI – DIAGNÓSTICO, METAS E AÇÕES

6.1
Aspectos do Ensino

Currículo

6.1 - Dimensão: Ensino
Proposta de ação (O que
Diagnóstico (Principais
problemas, entraves e
necessidades que se observa)
. Ausência de disciplinas de
nivelamento;
. Excesso de conteúdo para carga
horária reduzida;
. Incluir no curso curricular a matéria
sobre colhedora de cana;
. Falta estágio na área de
biocombustíveis;
. Faltam avaliações de conselhos
regionais; faltam visitas técnicas;
. A disciplina de metodologia do
trabalho científico I dos cursos de
tecnologia do Campus Matão
deveriam ter o foco na aprendizagem
da escrita e metodologia científica,
além
de
contemplar,
porém
atualmente essa disciplina se volta
para a escrita em Língua Portuguesa;
. Nos cursos superiores do Campus
Matão nota-se a ausência de
disciplina cujo o objetivo seja a
atualização constante que a Língua
Portuguesa requer;
. Em todos os cursos de todos os níveis
de ensino do campus, desenvolver a
competência em informação em
parceria com a Biblioteca do Campus;
. Currículo muito exigente;
. Deficiência de conhecimentos
básicos por parte dos alunos;
. Necessidade de revisão de ementas:
criação de pré-requisitos, ajuste de
carga horária;
. Falta de flexibilidade;
. Readequação das disciplinas de
formação.

. Nível de conhecimento baixo;

será feito para enfrentar o
que foi apontado no
diagnóstico e como será
feito)
.
Oferecer
disciplinas
de
nivelamento e analisar carga
horária
e
conteúdo
das
disciplinas. Para ambos os casos,
rever PCC;
. Fazer um acordo com o professor
de Agronomia para visar esse
conteúdo;
. Parcerias com usinas da região;
. Propor visita do Conselho
Regional de Química ao IFSP e
propor visitas técnicas;
. Desenvolver um estudo a partir
de ementas de disciplinas de
outras instituições de ensino, a
partir de pesquisas feitas junto ao
corpo discente e docente do
campus e de acordo com o
objetivo de formação do Campus
Matão sobre o que deve ser
abordado na disciplina de
metodologia
do
trabalho
científico (ética, métodos, escrita
científica) para recriar a disciplina
metodologia
do
trabalho
científico I dos cursos de
tecnologia do Campus Matão;
. Implantar disciplinas voltadas
para a atualização em Língua
Portuguesa, exemplo de título
para a disciplina poderia ser
“Comunicação
em
Língua
Portuguesa”;
. Desenvolver projetos em
parcerias com os docentes,
ouvidos também os discentes,
para desenvolver a competência
em informação de discentes;
. Reformulação do cv através do
PPC das disciplinas básicas;
. Introdução de novas disciplinas
preparatórias;
. Flexibilização Curricular;
. Oferecimento de disciplinas de
fundamentos;
. Alinhamento d conteúdos
(sobreposição);
. Adequação de conteúdos
básicos;
. Revisão do PPC;
. Revisão das matizes.
.
Oferecer
disciplinas
de
nivelamento;

Responsáveis/
Prazos (Prazos para
realizar as ações e
setores envolvidos)
. GED, CSP e coordenação
de curso / curto prazo;
. CEX;
.
Docentes
e
coordenadores;
.
Comissão
docente
específica para rever e
recriar a disciplina; Prazo:
seis meses;
.
Comissão
docente
específica para rever e
recriar a disciplina; Prazo:
seis meses;
. Biblioteca e docentes;
Prazo: dois anos para
estudos e implantações;
.
GED/CAE/Coordenadores
de Curso - Médio Prazo;
. NDEs / processo
contínuo;
.
NDE
consulta
professores / imediato;
. NDE, colegiado, corpo
docente e discente / seis
meses a um ano.

. GED, CSP e coordenação
de curso / curto prazo;
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Corpo Discente

Corpo Docente

. Falta de interesse pelos cursos
oferecidos;
. Expectativa assistencialista em
relação à instituição;
. Faltam hábitos de estudo;
. Dificuldades com cálculos, Física e
Química. Alguns alunos, por terem
estudado em escola pública, não
tiveram um “bom conteúdo” passado;
. Falta interesse em participar dos
projetos do instituto;
. Falta de nivelamento;
. Desconhecem o projeto
institucional do IFSP;
. Desconhecem processo de compra
do câmpus;
. Deficiências em conhecimentos
básicos; organização para os estudos;
comprometimento;
falta
de
motivação;
. Falta de conhecimentos básicos;
. Desmotivação / desinteresse;
. Infraestrutura de permanência
(alojamento; R.U.);
. Dificuldade de aprendizagem;
. Formação deficitária;
. Falta de acompanhamento da
família.

. Em alguns casos, observa-se falta de
experiência para lidar com o público
recebido;
.
Necessidade
de
refletir
constantemente sobre o processo de
ensino-aprendizagem;
. Cada pessoa do corpo docente se
apresentar aos alunos e explicar para
que funciona cada setor, pois muitos
não conhecem;
. Excelente, porém precisa de
contratações;
. Alteração do PPC;
. Desconhecem o projeto institucional
do IFSP;
. Desconhecem processo de compra
do câmpus;
. Aparentemente é muito difícil
encontrar alguns docentes no
câmpus;
. Falta de experiência profissional;
. Falta de capacitação;
. Falta de interação entre os docentes
de diferentes áreas;
. Gabinetes docentes; computador de
mesa;
Falta de "enxoval" para o docente;
. Dificuldade de adaptação a novas
exigências;
. Falta de respeito em relação à
hierarquia;
. Dificuldade de lidar com os déficits
dos alunos;

. Realizar atividades de motivação
com os discentes;
. Disciplinar a cultura, criar
rotinas, seguir padrões, incentivar
a pró-atividade dos alunos;
. Levantar ações já realizadas,
analisá-las e aprimorá-las;
. Começar com o básico em
Matemática
e
depois
ir
avançando;
. Alunos voluntários para
esclarecer a matéria;
. Explicar para que servem os
projetos e a importância para os
discentes;
. Nivelar os alunos nas primeiras
aulas de exatas;
.
Divulgação
do
perfil
institucional, mini -cursos sobre
assuntos pontuais. Maior leitura
por parte dos interessados;
. Tutoriais (troca dos grupos de
estudos pelos tutoriais), podendo
tornar obrigatória a participação
de alunos;
. Propostas motivacionais;
. Manter os grupos de estudos;
. Palestras;
. Elaboração de documentos com
as demandas;
. Ações para desenvolver métodos
de estudo.
. Realizar atividades de orientação
com os docentes;
. Formação continuada e espaço
para compartilhar experiências;
. Apresentação do corpo docente
em sala de aula juntos aos alunos;
. Passamos muito tempo em sala
com o mesmo professor;
necessidade de visitas técnicas;
. Mais aulas práticas;
.
Divulgação
do
perfil
institucional, mini -cursos sobre
assuntos pontuais. Maior leitura
por parte dos interessados;
. Cumprir devidamente as horas
trabalhadas além das aulas;
. Concursos de docentes com
perfil profissional com aderência
aos cursos;
.
Capacitação
adequada
(incentivo, carga horária);
. Item de pauta nas reuniões
pedagógicas:
roda
de
apresentações das disciplinas;
busca de pontos em comum para
interdisciplinaridade;
. Reivindicação via documento;
. Formação continuada, trabalhos
específicos que ajudem no
autoconhecimento.

. Todos os servidores /
prazo gradual;
. CSP e docentes;
. GED/GAD/DRG/Alunos Médio Prazo;
. CSP, CAE, docentes;
.
Comissão
com
representantes de todos
os seguimentos;
. CSP, corpo docente /
contínuo.

. GED, CSP e coordenação
de curso / curto prazo;
. Equipe de Formação
Continuada,
CSP,
coordenações de curso;
. Colegiado de curso; DRG;
. GED/GAD/DRG - Médio
Prazo;
. Reitoria, PRE;
. Docentes - encontros
mensais por curso;
. DRG;
.
Corpo
docente,
especialistas da saúde,
gestão / contínuo.
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Formação
Continuada

Sociopedagógico

NAPNE/Ações
Inclusivas

. Dificuldade de relacionamentos
interpessoai.
. Falta de interesse dos alunos;
. Baixa oferta de cursos;
. Necessidade de mais cursos sobre
deficiências para servidores e alunos;
. Propor uma pós-graduação diferente
de Álcool e Açúcar;
. Falta opção;
. Falta de propagação da missão do
IFSP;
. Carga horária baixa para formação
da área específica;
. Divulgação de informações sobre
caminhos para formação;
. Falta de definição sobre as diferentes
vertentes da formação continuada;
. Definir melhor os objetivos das
ações;
. Temas que atendam nossa
necessidade escolar.
. Divulgação das atribuições dos
profissionais e as ações realizadas por
cada um deles;
. Necessidade de um trabalho em
conjunto, do desenvolvimento de
projetos
conjuntos
entre
os
servidores;
. Os alunos ainda não têm todo o
conhecimento de como participar das
bolsas e seus direitos sobre a
permanência na faculdade;
. Falta de compromisso com o aluno;
. Ações bem divulgadas, porém os
alunos não entendem a totalidade do
Núcleo;
precisa
de
mais
esclarecimento;
. Falta maior envolvimento de alguns
membros da equipe em ações
pontuais do câmpus ou até mesmo na
proposição de atividades do próprio
setor;
. Atuação baixa;
. Preocupação mais voltada à
frequência do que ao rendimento;
. Falta de integração entre os
membros;
. Equipe recém-formada.
. Falta divulgação das atribuições e
ações;
. Necessidade de capacitações para os
componentes sobre as deficiências;
. Falta interesse de alguns discentes
em participar ou levar a inclusão para
o instituto;
. Sinalização para cegos falha;
. Pouca divulgação de seus trabalhos;
. Atuação baixa;
. Aprimorar e orientar no diagnóstico;
.
Núcleo
recém-formado,
levantamento da discussão da
temática na comunidade;
. Resistência dos servidores do IF;
. Falta de espaço nas reuniões.

. Diversificar a metodologia das
aulas;
. Realizar pesquisa de interesse
por cursos;
. Elaborar e ofertar cursos;
. Propor outra pós-graduação;
. Mais opções para cursos de
especialização, implantação de
mestrado;
.
Divulgação
do
perfil
institucional, mini -cursos sobre
assuntos pontuais. Maior leitura
por parte dos interessados;
. Definir melhor carga horária para
formação de área específica;
. Equipe local continuar o trabalho
e abrir para novos membros;
. Debates contínuos das situações
cotidianas;
. Palestrantes externos.
. Divulgar atribuições e ações;
. Retomar as reuniões da equipe,
ao menos com periodicidade
mensal;
. Divulgar mais os direitos sobre as
bolsas e os auxílios para
permanência na faculdade;
. Melhoria na assistência aos
alunos, principalmente com os
que moram longe;
. Divulgar melhor o que é o
Núcleo;
. Que as demandas sejam mais
distribuídas entre todos os
membros do NSP, evitando que
algum se sobrecarregue;
. Melhorar e intensificar a
atuação;
. Acompanhamento pontual aos
alunos mais necessitados;
. Dar retorno aos docentes;
. Reuniões frequentes que
envolvam diálogo sobre as
necessidades da equipe.

. GED, CEX, docente /
médio prazo;
. NAPNE e CSP;
. Coordenadores de curso;
. GED/GAD/DRG/Alunos Médio Prazo;
. PRE, CAAD;
. Equipe local / contínuo.

. Divulgar atribuições e ações;
. Fazer parcerias para as
capacitações;
. Fazer um dia para a inclusão a
fim de mostrar aos discentes a
importância;
. Corrigira a sinalização para
cegos;
. Intensificar divulgação de
projetos e trabalhos;
. Melhorar e intensificar na
atuação;
. Aplicação de testes diagnósticos;
. Garantir o espaço do NAPNE nas
reuniões pedagógicas.

. NAPNE / médio prazo;
. CSP;
. GED/NSP/CDI - Curto
Prazo;
. NAPNE, DRG / contínuo.

. GED, CSP / curso prazo;
. CSP;
. GED/NSP/CAE - Curto
Prazo;
. CSP, GED / contínuo.
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Assistência
Estudantil

Evasão

Bolsas

. Insuficiente;
. Ter critérios mais rigorosos sobre
seleção dos alunos que recebem o
auxílio;
. Saber para que serve o auxílio;
. Falta de compromisso com os que
realmente necessitam;
. Auxílio moradia não condiz com a
situação da cidade; depósitos sem
datas definidas dificultam a vivência
do aluno;
. Atenção ao acompanhamento do
perfil dos beneficiados;
. Verbas inconsistentes;
. Critérios de seleção;
. Recurso humano e financeiro.

. Alto índice de evasão;
. É maior no início do curso;
. Acontece porque alunos de outras
cidades não têm condição de custear
transporte até o devido auxílio sair;
. Acredito que aconteça por matérias
como a Física;
.
Transporte
municipal
e
intermunicipal;
. Falha na visualização da dimensão do
problema;
. Alta devido ao tipo de processo
seletivo;
. Adequação de 50%, 30%, 20% dos
cursos;
. Defasagem nos conteúdos do ensino
médio, o que leva os alunos a terem
dificuldades;
. Nas disciplinas básicas dos cursos;
. Falta de recursos financeiros dos
alunos, mordia e alimentação.

. Aumentar o número de bolsas;
. Valor da bolsa é pequeno; bolsas
sem critério para turmas iniciais;
aumento do número de bolsas;
. Falta de merecimento no
recebimento de bolsas;
. Bolsas vinculadas a docentes:
melhorar incentivo (carga horária);
. Bom número de bolsas de diversas
categorias;
. Proporção de bolsas não
acompanhou a demanda com
aumento de alunos (PAE);
. Falta de recursos financeiro.

. Aumentar o número de
assistências;
. Verificar a moradia do aluno,
com entrevista familiar;
. Monitorar a frequência dos
alunos, pois muitos faltam e
recebem auxílio;
. Alojamento;
. Focar na divulgação e
proporcionar o envolvimento de
mais membros da equipe para a
melhor distribuição de auxílios;
.
Acompanhamento
mais
eficiente;
. Inclusão de rendimento entre os
critérios de classificação;
. Seleção por comissão para
análise de documentos;
.
Aperfeiçoamento
das
metodologias da concessão do
auxílio.
. Trabalhar com a motivação dos
alunos;
. Ações de acolhimento ao longo
do ano;
. Alojamentos e investimentos em
transporte interno e externo;
. Retirar algumas matérias da
grade que não são essenciais ao
curso;
. Fazer acordos com as
prefeituras;
. Produção de questionários para
alunos que evadiram e para os
que não se matricularam,
proporcionando assim produção
qualitativa e quantitativa para
melhor diagnóstico da evasão no
câmpus. Palestras motivacionais.
Intensificação de promoção de
estágios;
. Melhorar divulgação;
. Adequação do
processo
seletivo;
. Revisão do currículo, ações de
apoio e acompanhamento do
aluno;
. Rendimento escolar, aumentar o
número de alunos contemplados
o auxílio estudantil.
. Tentar financiamentos externos;
. Aumentar o número de projetos
e bolsas;
. Criação de representatividade do
IFSP e não para cursos;
. Atrelar bolsas à presença na sala
de aula. Divulgação antecipada
dos editais, também por parte dos
docentes em sala de aula. Maior
acompanhamento das atividades
discentes, sendo assim necessário
envolvimento de toda a equipe;
. Incentivo (carga horária
docente);

. CSP e discentes;
. Assistente social;
. GED/NSP - Curto Prazo;
. CSP / contínuo.

. Todos
. Coordenação de curso;
. GED/NSP/CAE/CEX Curto Prazo;
. DRG, PRE;
. Toda comunidade do IF
e entorno escolar.

. CEX, CPI e CAE;
. Docente e discentes;
.
GED/NSP/Coordenações/
CDI/Alunos - Curto Prazo;
. CPI,CEX, CAE, CSP, CAAD;
.
Coordenadores,
gerência, DRG / contínuo.

108

Movimento
Estudantil

Biblioteca

6.2
Aspectos da
Pesquisa, Inovação
e Pós-Graduação
Ciência sem
Fronteiras

Iniciação Científica

. Necessidade de incentivo e maior
divulgação;
. Ter mais envolvimento junto à
faculdade;
. Eficiente;
. Inexistente;
. Atuação coerente;
. Ausência do Diretório Acadêmico;
. Maior mobilização por parte do
corpo discente;
. Vinculação do movimento estudantil
aos movimentos estaduais.
. Falta de espaço no acervo e salas de
estudo;
. Poucos livros;
. Ótima;
. Pouco número de exemplares;
. Ausência de atuação da Biblioteca
junto aos setores administrativos;
. Adequação das normas às demandas
atuais;
. Falta de livros, recursos para
comprar e empréstimo diferenciado
para docentes;
. Espaço físico, acervo incompleto,
falta de incentivo ao acesso;
. Necessidade de implantação de um
sistema que garante acesso ao
acervo.

. Aumento do número de bolsas
(PAE);
. Disponibilização de recursos
(Reitoria/MEC).
. Fortalecer o diálogo com os
alunos, especialmente com os
Centros Acadêmicos;
. Ser mais ativo; divulgar e lutar
por direitos dos alunos;
. Maior investimento;
. Captação de recursos. Realização
de eventos;
. Ampliar representatividade;
.
Formação
do
Diretório
Acadêmico;
. Divulgação das entidades
representativas.
. Construção de prédio próprio
para atender às necessidades do
setor;
. Buscar financiamentos externos;
. Aquisição de mais livros;
. Mais livros específicos;
. Comprar um maior número;
. Desenvolver pesquisa junto os
setores para verificar como a
Biblioteca pode atuar junta a eles;
.
Receber
demandas
da
comunidade e verificar a
possibilidade de discussão e
alteração das normas oficiais,
para melhor atendimento das
demandas;
. Comprar de títulos, criação de
um sistema;
. Campanha de acesso à biblioteca
(comunidade interna e externa).

. CSP e docentes;
. CA;
. Alunos;
. Coordenação, CAE,
discentes / contínuo,

. DRG, GED. Biblioteca /
médio prazo
. Bibliotecárias;
. Biblioteca; Prazo: um ano
para
estudo
e
implantação;
. Servidores da biblioteca
e DRG / um ano.

6.2 – Dimensão: Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação
Diagnóstico

Proposta de ação

Responsáveis/
Prazos

. Faltam bolsas para enviarmos mais
alunos;
. Mais oportunidades;
. Falta de oportunidade para os
professores doutores;
. Falta de preparo dos alunos;
. Orientação para a escolha da área,
diálogo entre as instituições.

. Divulgar o programa por meio de
alunos
do
câmpus
que
participaram;
. Mais incentivo;
.
Melhor
direcionamento/articulação entre
as instituições.

. CPI
. Reitoria / contínuo.

. Insuficiente;
. Poucos projetos;
. Baixa participação em relação a
envio de projetos;
. Falta de verba;
. Falta de horário para orientação (não
está previsto pela Resolução 112).

. Ampliar a divulgação e o número
de projetos;
. Abranger as áreas de educação;
. Maior estímulo ao envio de
projetos, busca de mais fomento
e parcerias, aproximação dos
docentes aos discentes, estímulos
educacionais
ao
desenvolvimento;
. Determinar carga horária
mínima/máxima para docentes;
. Incluir no orçamento a compra
de consumíveis;

. CPI e docentes;
. Docentes e discentes;
. GED/PROFS - Médio
Prazo;
. CPI, pró reitoria de
administração
e
planejamento / contínuo.
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Jovens Talentos

Publicações
Científicas

Congresso de IC

Acordos de
Cooperação Técnica
e Científica

Cursos de pósgraduação

. Inexiste no câmpus;
. Desconhecimento;
. Baixa participação em relação a
envio de projetos;
.
Cultura
de
inovaçao
e
empreendedorismo.

. Os alunos estão publicando? Os
servidores estão publicando? Falta
divulgar o que é feito;
. Desconhecimento;
. Regular;
. Baixa participação em relação a
envio de projetos;
. Carga horária insuficiente na PIT;
. Número pequeno de publicações;
. Incentivo para publicar, melhorar
condições estruturais/carga horária
etc.
. Há participação, mas falta divulgar;
. Muito burocrático;
. Fomento para ouvintes;
. Baixa participação em relação a
envio de projetos;

. Quase não temos acordos desse tipo,
mesmo com muitas empresas;
. Faltam informações sobre os
acordos firmados;
. Desconhecimento;
. Bom;
. Distância do Setor privado;
. Poucos registros de acordos.

. Os alunos não concluem o curso no
tempo máximo de integralização,
sendo necessário prorrogação;
. Adequar o PPC do curso de
especialização “Açúcar e Álcool”;
. Cursos de pós-graduação voltados
para combustíveis;
. Pouca opção;
. Pós-graduação em Bioenergia e
Biotecnologia;
. Não é o foco da instituição;
. Não há recursos financeiros para
essa área, bem como incentivo à
carga horária;

. Descentralização de recursos por
câmpus.
. Lançar a ideia, debater e definir
ações em conjunto;
. Ter conhecimento a respeito;
. Mais atividades culturais;
. . Maior estímulo ao envio de
projetos, busca de mais fomento
e parcerias, aproximação dos
docentes aos discentes, estímulos
educacionais
ao
desenvolvimento;
. Desenvolver ações voltadas à
área.
. Ampliar a divulgação das
produções científicas;
. Despertar mais interesse nos
alunos;
. Maior estímulo ao envio de
projetos, busca de mais fomento
e parcerias, aproximação dos
docentes aos discentes, estímulos
educacionais
ao
desenvolvimento;
. Aumenta carga horária e
melhorar o investimento para
pesquisa.
. Ampliar a divulgação dos
congressos;
. Facilitar o acesso;
. Maior estímulo ao envio de
projetos, busca de mais fomento
e parcerias, aproximação dos
docentes aos discentes, estímulos
educacionais
ao
desenvolvimento;
. Buscar contato com as empresas
para o desenvolvimento de
pesquisa e avaliação de produtos;
. Ampliar a divulgação sobre os
acordos firmados ou trâmites
para fazê-los;
. Ampliar as parcerias com
empresas
e
ampliar
o
conhecimento a respeito;
. Maior estímulo e criação de
projetos. Busca de parcerias;
. Melhor divulgação do IFSP à
comunidade externa, a fim de
divulgar nossas competências.
. Orientar os alunos desde o início
do curso sobre os prazos;
. Rever o PPC;
. Visando todos os aspectos do
combustível;
. Abrir mais opções;
. Propor no PDI;
. Fechar;
. Esclarecimento da contabilização
da carga horária e repassar
recurso financeiro por aluno
matriculado.

. CPI, CSP e servidores;
. CEX;
. GED/PROFS - Médio
Prazo;
. CEX / contínuo.

. CPI e CDI;
. GED/PROFS - Médio
Prazo;
. PRE.

. CPI, CEX e CDI;
. GED/PROFS - Médio
Prazo;

. Responsáveis pelos
acordos;
. CPI;
. GAD/GED/DRG/Profs Médio Prazo;
. DRG, reitoria /
contínuo,.

. Coordenação de curso e
GED;
. NDE do curso de
especialização;
. Todos;
. GED/DRG - Curto Prazo;
. Reitoria, conselho
superior / contínuo.
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. Para existir uma pós-graduação em
um câmpus seria preciso abrir mão de
outros cursos que geram verba para o
câmpus e entra nos grupo dos 30%.

6.3
Aspectos da
Extensão

Projetos

Relação com a
comunidade local

Desenvolvimento de
programas e
projetos sociais

Atividades
socioeducativas

6.3 – Dimensão: Extensão
Diagnóstico

Proposta de ação

. Mais projetos voltados para a
sociedade;
. Demora para sair os resultados;
. Pouca divulgação;
. O Câmpus deve avançar na produção
de projetos;
. Atuação significativa do câmpus
apesar das adversidades;
. Carga horária insuficiente.

. Ajuda humanitária e cursos
gratuitos;
. Começar antes para que o
processo agilize;
. Divulgar mais as ações;
. Criação de páginas com os
projetos. Foco na divulgação;
. Fortalecimento da relação IF e
empresas para campos de estágio
(ampliação);
. Melhorar incentivo para
supervisão;
. Ampliar visitas técnicas;
. Desburocratização financeira
(apoio e infraestrutura).
. Realizar mais eventos dentro do
IF com a participação da
comunidade externa;
. Buscar apoio da prefeitura e
iniciativa privada;
.
Incentivar
projetos
que
envolvam a comunidade local;
. Fazer mais propagandas a fim de
trazer pessoas para o câmpus;
. Abri as portas à toda a
comunidade na semana de
tecnologia;
. Foco na divulgação;
. Ações de divulgação;
. Placas de sinalização;
. Estreitar relações, parcerias e
convênios.
. Formar grupos e criar projetos
sociais;
. Proposição de projetos que
tenham enfoque social;
. Implantar conteúdo diferente
para a melhoria dos projetos;
. Dar continuidade aos projetos de
extensão e outras atividades que
abranjam a comunidade;
. Realizar os projetos já criados
com a comunidade carente. Foco
na divulgação;
. Ampliar trote solidário;
Campanhas de doação de sangue,
medula, diagnóstico de doenças
(HIV), arrecadação de alimentos,
pois ajudam na divulgação.
. Ter visitas técnicas;
. Aumentar o contato com a
sociedade
aumentando
os
projetos;
. Foco na divulgação. Aproximar a
família da faculdade (pais).
Programa de alfabetização.

. O IF ainda é pouco conhecido;
. Necessidade de fortalecer as
relações com a comunidade local;
. Não conhecem praticamente nada
sobre o IFSP;
. Falta do “dia de portas abertas”;
. O Câmpus deve avançar na produção
de projetos;
. Comunidade demonstra interesse
mas falta divulgação;
. Parceria com a prefeitura (Secretaria
da Educação) existente.

. Faltam programas e projetos sociais;
. Necessidade de ampliar os projetos
com temas sociais;
. Mais bolsas e vagas e conteúdos
diferentes;
. Está caminhando;
. O Câmpus deve avançar na produção
de projetos;
. Projetos existentes: Páscoa Solidária,
Dia das Crianças e Campanha do Leite
(permanentes);
. Existe abertura para novos projetos
sociais;
. Participação dos alunos.

. Insuficientes;
. Especificações de curso;
. O Câmpus deve avançar na produção
de projetos.

Responsáveis/
Prazos
. CEX;
. Todos - Médio Prazo;
. CAAD, PRX, CEX, DRG,
GAD.

. CEX, servidores e alunos;
. CSP;
. Todos - Médio Prazo;
. DRG, PRX, GAD.

. Todos / médio prazo;
. CEX, servidores e alunos;
. CSP e coordenadores de
projetos;
. Todos - Médio Prazo;
. CAs, coordenadores,
PRX, CSP.

. CSP;
. Todos - Médio Prazo.
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Eventos

Acompanhamento
de egressos

Empreendedorismo
e Cooperativismo

. Mais eventos;
. Poucos, muito poucos;
. O Câmpus deve avançar na produção
de projetos.

. Ampliar a divulgação;
. Realizar eventos no câmpus;
. Feira tecnológica;
.
Aumentar
os
eventos
envolvendo todos do IFSP Matão;
. Trazer a festa junina pra dentro
do câmpus.

. CEX e CDI;
. Todos os servidores e
CAs;
. Todos - Médio Prazo.

. Não há;
. Bom, legal;
. Insuficiente.

. Realizar acompanhamento
através de e-mail, telefone, entre
outros;
. Continuar mantendo contato;
. Envio de questionários para
diagnóstico da situação dos
egressos.

. CEX e CDI;
. CEX/CRE - Médio Prazo.

. Desconhecimento;
. Ruim;
. Inexistência de empresa junior;

. Formar grandes parcerias para
uma política de desenvolvimento
da faculdade;
. As pessoas não conhecem o
instituto;
divulgá-lo
seria
necessário;
. Criação de empresa junior e
aproximação com as empresas
locais;

. CSP e coordenadores de
projetos;
. GED/CEX/Profs - Médio
Prazo;

6.4
Aspectos da
Administração

Recursos Humanos

Gestão Democrática

6.4 – Dimensão: Administrativa
Diagnóstico

Proposta de ação

Responsáveis/
Prazos

. Espaço físico para arquivo;
. Falta de padronização de
procedimentos;
. Ausência de treinamentos para
todos os servidores;
. Sua função junto à faculdade, de
contratos a normas;
. Bom;
. Inexistência de programas de
treinamento. Falta de envolvimento
entre servidores;
. Melhorar recepção dos servidores;
fluxograma das informações;
. Morosidade os processos.

. Disponibilização de sala para
arquivo geral;
. Elaboração de manuais de
procedimentos pela reitoria;
. Treinamentos e posterior
reciclagem e atualização;
. Fazer um diagnóstico do setor;
. Poderia ser melhor organizado,
pois os funcionários têm que
justificar seus atrasos em um
papel todo mês;
. Criação de treinamentos por
iniciativa do RH do câmpus. O RH
MTO é um dos únicos com 3
integrantes,
aproveitar
a
estrutura e criar programas
motivacionais e de interação
entre os servidores;
. Elaboração de cartilha/roteiro
com acolhimento;
. TI: cadastro de e-mails; site:
orientação de diárias etc.;
. RH loca acompanhar de perto os
processos.
. Conscientizar os servidores de
sua participação;
. Ampliar espaços de debate sobre
orçamento, gastos etc.;
. Implantação de uma política
democrática;
. Mostrar mais o que acontece;
. Criar canais de divulgação de
ações e participação. Contratação
de profissional comunicador.
Comitê eleitoral permanente;
. Qualificação para entendermos
os fundamentos da gestão

. Câmpus Matão;
. Reitoria;
. CGP;
. GAD/CGP - Médio Prazo;
. DRG, RH e
coordenadores / seis
meses.

. Pouca participação dos servidores;
. Ter mais democracia, para que haja
um diálogo maior;
. Falta de transparência;
. Falta de transparência nos
processos. Falta de responsáveis;
.Dificuldade em implementar a gestão
democrática.

. Reitoria, câmpus
imediato;
. DRG, GAD e GED;
. Servidores;
. GAD/DRG - Médio
Prazo.
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/

Infraestrutura

Organização e
estrutura do câmpus

Patrimônio

Compras/Aquisições

Arquivo

Equipamentos

. Falta de espaço esportivo, recreação;
. Falta de sala dos professores;
. Falta infraestrutura para receber os
alunos do Ensino Médio, inclusive um
pátio;
. Temos muitos problemas com a
infraestrutura do câmpus com relação
à obra;
. Adequar a infraestrutura, pois há
muitas coisas que não estão no
devido lugar;
.
Portas
estão
com
mau
funcionamento; parte elétrica com
defeito;
. Não há telefone público no câmpus;
. O portão lá da frente, com esse abre
e fecha a cada entrada de veículo terá
sua vida útil reduzida. A ideia seria
barrar a entrada com cones de
transito. A remoção deles seria menos
onerosa aos vigias e muito mais
saudável para a vida útil do portão;
. Falta quadra, refeitório, pátio.
. Hierarquia precisa melhorar,
definição
e
submissão
às
competências;
. Discussões sobre cargo X função X
critérios;
. Cobertura do estacionamento, ar
condicionado, iluminação e melhores
carteiras,
adequação
de
equipamentos;
. Boa estrutura, porém com alguns
problemas e boa organização;
.
Ausência
de
padronização
processual. Salas que estão com
outras utilidades.
. Bom;
. Deficiência na organização de dados.

. Mais computadores, produto
correto para limpeza da lousa;
. Precisa ser melhorado;
. Falta planejamento. Modelo de
enviar e-mails não está dando certo.

. Falta sala para arquivo e arquivo
deslizante;
. Bom;
. Ausência de arquivo central.
. Falta de scanner e de suprimentos
para impressora;
. Falta impressora e xerox;
. Mais balanças analíticas, instalação
elétrica
para
equipamentos
sofisticados;
. Muitos não estão instalados;

democrática, seus desafios e
vantagens
(convite
a
um
professor
especialista
no
assunto).
. Construção dos espaços;
. Construção de quadra, cozinha,
refeitório;
. Cobertura da área de
convivência;
. Atuar energicamente junto à
empreiteira para solucionar os
problemas;
. Tentar outros meios para obter
recursos;
. Reunião para o melhoramento
do câmpus;
. Manutenção na infraestrutura;
. Prospecção de recursos.
Construções
Sustentáveis.
Construir um quiosque.

. GAD / curto prazo;
. DRG;
. Serviços terceirizados;
. ADM - Médio Prazo.

. Documentar funções, incentivar
a prática plena das competências;
. Definir critérios claros para
exercício de funções gratificadas
etc.;
. Analisar e tomar providências;
. Manutenção da infraestrutura;
. Criação de fluxos processuais.
Utilizar as salas do bloco
operacional
para
outras
atividades e não armazenamento
de itens que possam ser doados.

. Servidores em geral,
coordenadores, DRG;
. Serviços terceirizados;
. Servidores - Médio
Prazo.

. Expandir;
. O setor precisa de mais um
servidor. Utilização de planilhas e
softwares de gestão com dados
disponíveis a todos.
. Buscar melhorias;
. Em algumas áreas sobra e, em
outras, falta;
. Reuniões com os setores para
aquisições,
apuração
de
demandas e divulgação de
informações.
. Construção de uma sala para
arquivo;
. Criação de arquivo organizado.

. Servidores;
. CAP/GAD - Médio Prazo.

. Colocar todos os equipamentos
para funcionar;
. Criação de projetos que
abranjam toda a estrutura do
bloco de laboratório para as
devidas instalações. Doação de
equipamentos sobressalentes.

.

. Financeiro;
. SCC/CAD/GAD - Médio
Prazo.

. GAD / médio prazo;
. GAD/SCF/CRG - Médio
Prazo.

GAD, CTI, compras /
curto prazo;
.
Coordenação
de
Laboratório;
. C Lab/CAD/SCC/CAP Médio Prazo.
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. Falta de carteiras adaptadas (muito
baixas);
. Inexistência de projetos de
adequação dos laboratórios.

. Falta treinamento da reitoria para a
TI

Financeiro

Planejamento

equipe de TI sobre o sistema
acadêmico;
. Nunca estão lá;
. Deficiência em ramais.
. Explicar sobre as verbas recebidas e
em que elas foram gastas;
. Melhor destinação da verba;
. Ausência de Controle de fluxo
processual.
. Falta planejamento de médio e longo
prazo, rotinas práticas;
. Ter um planejamento e controle
maior, visando desde alunos a
empregados terceirizados;
. Falta organização;
.
Ausência
de
planejamento
estratégico.

. Oferecer treinamento para
descentralizar as atividades do
setor;
. Ao menos um permanecer na
sala;
. Viabilização de ramais.
. Mais transparência;
. Saber utilizar melhor a verba
recebida;
. Melhor controle de fluxo
processual.

. Reitoria, TI, DRG;
. Técnicos de informática;
. CTI - Médio Prazo.

. Definir objetivos, estabelecer
metas
e
prazos,
criar
planejamento anual e plurianual;
. Discussão e reunião para
melhorias;
. Planejar com antecedência;
. Formulação de plano de
desenvolvimento sistematizado
que abranja toda a instituição e
que
possa
ser
melhor
acompanhado.

.
Servidores
da
administração / janeiro
2016;
. Todos os servidores;
. DRG/GAD/GED.

. Servidores do financeiro;
. SCF/GAD.
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