Gostaria de propor para o próximo PDI do campus a substituição da turma matutina de
licenciatura em química por curso especial de formação pedagógica para não licenciados
na modalidade à distância (EAD).
Tal alteração não traria impacto nos balizadores pois o número de vagas a serem ofertadas
seria definido com base nos alunos equivalentes necessários para a compensação.
Com relação
ao impacto no desenvolvimento socioeconômico e cultural da região de abrangência
da unidade:
É sabido que existe grande demanda por cursos na área de formação de professores, a
ponto de termos docentes do nosso campus fazendo o mesmo curso em Faculdade Privada
no município de Franca, além de outros que o fazem através do Centro Paula Souza, do
estado de São Paulo. A oferta do Centro Paula Souza é de 600 vagas anuais, porém com
500 destas vagas exclusivas para professores do próprio Centro, sendo somente 100 vagas
para pleiteantes externos (muitos do IFSP). No Centro Paula Souza também existe a
peculiaridade de ser especificamente para educação profissional, ou seja, são raras as
vagas públicas e gratuitas de formação pedagógica para não licenciados. A proposta aqui
a princípio é para Formação Pedagógica Geral. Ademais, a oferta na modalidade à
distância poderá contribuir para além do Arranjo Produtivo Local.


 à importância para o alcance das metas da unidade e do IFSP:
Como a oferta de vagas seria definida para termos o mínimo da equivalência da atual
turma de química, não teríamos qualquer impacto negativo nas metas do IFSP. Também
vem ao encontro da necessidade de formação de docentes em todo o País, ou seja,
poderemos à partir de Matão contribuir para formação de docentes em todo o Brasil.

 às informações sobre sobreposição de outros cursos na região de abrangência;
Não há vagas pública e gratuitas do referido curso na região de Matão.

 à otimização do uso de recursos físicos;
Neste ponto uma alteração é estratégica para o campus Matão, qual seja, no período da
manhã temos 9 turmas de ensino médio integrado onde todas as turmas necessitam de
aulas práticas em laboratório que concorrem com a demanda da atual Licenciatura em
Química, além da limitação do número de salas de aulas no período matutino para oferta
de turmas extras, cursos de extensão, recuperações, reforços e outros projetos. Somente
seria necessário investir algum recurso para disponibilização de estúdio adequado para
gravação de video-aulas, uma vez que o recurso moodle para plataforma EAD já se
encontra disponível para o campus Matão. Como alternativa, os docentes podem utilizar
estúdio existente no campus Araraquara que é bem próximo de Matão.

à otimização dos recursos humanos, com plano de adequação do quadro de
servidores, plano de atualização dos Projetos Pedagógicos de Curso (PPCs) se for o
caso.
Os recursos humanos ora utilizados na licenciatura seriam aproveitados no novo curso de
formação pedagógica, especialmente porque a maioria possui licenciatura, possibilitando


ministrar aulas na área de educação. Uma docente deve retornar ao campus em breve com
a defesa de tese exatamente na aplicação de ensino à distância, trazendo prática advinda
de tal qualificação. Outros docentes do campus possuem experiência anterior em cursos
EAD e também podem contribuir. Haveria redução de aulas em áreas de exatas como a
de matemática, física e química, trazendo melhor distribuição da força de trabalho. Por
exemplo, docentes destas áreas poderiam dedicar tempo para disciplinas extras, reforços
e outros projetos, sendo este um problema importante a ser solucionado no campus Matão
(Faltam docentes de matemática e de física). Conforme discussão já realizada, segundo
análise das pedagogas do campus tais alterações seriam benéfica ao campus em seus
vários aspectos.
Com relação ao início da oferta, a proposta é de que a mesma ocorra em 2022, de forma
que teríamos tempo hábil para construir um bom Plano de curso e tratar de melhorias
estruturais para EAD. Também para permitir que a licenciatura em química matutina ora
ofertada continue como oportunidade por alguns anos, diminuindo a demanda por tal
curso. Ademais cabe citar que a Licenciatura em Química no período noturno continuaria
sendo ofertada.
Quanto aos demais cursos a proposta é que continuem como estão, incluindo o ajuste
realizado para a oferta de Mestrado Em Energias.

