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Introdução 

 

A busca sempre renovada de alternativas viáveis à concretização da 

intencionalidade constitutiva da escola, precedida de diagnóstico e análise cuidadosos de 

suas dificuldades e carências, tem na elaboração do Projeto Político-Pedagógico um 

compromisso assumido democrática e coletivamente.       

Compreendido como a organização do trabalho pedagógico da escola na sua 

globalidade e comprometido com a formação do cidadão participativo, responsável, 

crítico e criativo, o Projeto Político-Pedagógico é a sistematização, nunca definitiva, de 

um processo permanente e coletivo de reflexão e discussão dos problemas da realidade 

escolar, tendo em vista a melhoria da qualidade do ensino. Produto de uma ação 

intencional acerca do tipo de educação que se quer realizar e depositário dos 

compromissos definidos de modo participativo, o Projeto Político-Pedagógico é um 

instrumento teórico-metodológico de que os envolvidos no ato educativo se valem a todo 

momento para intervir no cotidiano escolar de maneira refletida, consciente, 

sistematizada, orgânica e essencialmente democrática. 

A construção de um projeto educativo, portanto, ao traçar uma direção em que se 

evidenciam as aspirações a um futuro diferente do presente, faz convergir as dimensões 

pedagógica e política e acaba por comprometer atores e autores, então aproximados, em 

razão de uma intenção assumida coletivamente. Com efeito, a dimensão política, segundo 

Saviani (1983, p. 93), “[...] se cumpre na medida em que ela se realiza enquanto prática 

especificamente pedagógica”. Desse modo, o Projeto Político-Pedagógico torna possível 

a convivência democrática e o exercício da cidadania a todos os membros da comunidade 

escolar.       

Segundo Veiga (1998), a construção do Projeto Político-Pedagógico é tributária 

da possibilidade de a escola delinear sua própria identidade, o que significa resgatá-la 

como espaço público de debate e diálogo, marcado pela manifestação de práticas 

contraditórias e fundado na reflexão coletiva. Assim, a procura de uma nova organização 

para a escola é tarefa a implicar não somente educadores, mas também pais, alunos, 

funcionários e comunidade, todos comprometidos, a partir da prática social e de acordo 

com os interesses comunitários, em encontrar soluções aos problemas da educação e do 

ensino que nasçam do próprio “chão da escola” e visem à qualidade do processo ali 

vivido. 
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Em consonância com os princípios que este documento há de explicitar, a 

organização do trabalho pedagógico do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia de São Paulo – Câmpus Salto considera que as relações de trabalho não 

podem prescindir de valores de solidariedade e reciprocidade, bem como de atitudes de 

participação coletiva e comunicação horizontal entre os diferentes segmentos envolvidos 

com o processo educativo, logo em franca oposição a qualquer outro tipo de organização 

pautada por princípios de divisão do trabalho, de fragmentação e controle hierárquico.  

O Projeto Político-Pedagógico que aqui se desdobra está estruturado em sete 

capítulos. O primeiro, denominado “Dos Objetivos e Finalidades”, contextualiza a 

educação tecnológica no Brasil e, a partir dela, a criação do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia de São Paulo. O segundo capítulo, “Caracterização da Unidade”, 

trata do início e prosseguimento das atividades do IFSP – Câmpus Salto, bem como de 

sua estrutura física, corpo docente e técnico-administrativo, contexto socioeconômico de 

alunos e familiares, e o situa na realidade demográfica, econômica e educacional do 

município de Salto e região. O terceiro capítulo, “Princípios Políticos e Pedagógicos”, 

discute os fundamentos da intenção educativa que orientam o processo formativo na 

instituição a partir dos seguintes eixos temáticos: Ética, Cidadania e Inclusão Social; 

Gestão Democrática; Educação Profissional e o Mundo do Trabalho; Ensino; Pesquisa e 

Inovação; e Extensão. O quarto capítulo, “Estrutura e Organização dos Cursos”, é 

dedicado às modalidades de ensino oferecidas pelo Câmpus Salto nos níveis técnico, 

superior e de especialização. O quinto capítulo, “Políticas e Atuações”, trata das políticas 

institucionais de atendimento ao discente e sua integração nas atividades de ensino, 

pesquisa e extensão. Trata, também, da formação continuada de docentes e técnicos-

administrativos, dos órgãos colegiados e comissões, além das políticas de 

representatividade discente na instituição. O sexto capítulo, “Diagnóstico, Metas e 

Ações”, apresenta o levantamento das demandas do câmpus nos âmbitos do Ensino, 

Pesquisa, Extensão e Administração, as indicações das ações propostas para solucionar 

as necessidades diagnosticadas e os respectivos responsáveis por coordenar os 

encaminhamentos das soluções. Por fim, o sétimo capítulo traz as considerações finais 

sobre o Projeto. 

O documento ora consolidado é o produto de um processo diligente de reflexões 

de natureza político-pedagógica e de não poucos esforços coletivos que se combinaram, 

desde a designação da comissão encarregada dos trabalhos, para que a organização 

escolar do IFSP – Câmpus Salto se pautasse pelo sentido humano, científico e libertador 



3 
 

do planejamento – flexível e aberto como deve se caracterizar um planejamento que se 

pretenda democrático e participativo, destinado a se aperfeiçoar e concretizar na 

caminhada, à medida que promove a autonomia e o protagonismo cidadão dos 

envolvidos. 
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Capítulo 1 – Dos Objetivos e Finalidades 

 

1.1 Histórico do IFSP 

 

O ano de 2014 foi um marco para o Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia de São Paulo (IFSP). Conhecido por oferecer ensino público, gratuito e de 

qualidade, o IFSP completou, nesse ano, 105 anos de história. No decorrer dessa longa 

trajetória, o Instituto teve diversas denominações, sendo a primeira delas Escola de 

Aprendizes Artífices. Por meio do Decreto nº 7.566, de 23 de setembro de 1909 

(BRASIL, 1909), o então presidente da República, Nilo Peçanha, determinou a criação 

de uma Escola de Aprendizes Artífices em cada uma das capitais dos estados. Ao todo, 

foram instaladas dezenove, todas mantidas pelo Ministério da Agricultura, Indústria e 

Comércio e incumbidas de oferecer ensino profissional primário e gratuito. Segundo a 

introdução do Decreto nº 7.566, o aumento constante da população das cidades tornava 

necessário destinar aos “[...] filhos desfavorecidos da fortuna o indispensável preparo 

técnico e intelectual e fazê-los adquirir hábitos de trabalho profícuo” (BRASIL, 1909) 

que os afastaria “[...] da ociosidade ignorante, escola do vício e do crime” (BRASIL, 

1909). Em cada uma das Escolas de Aprendizes Artífices, haveria dois cursos noturnos: 

um primário, obrigatório, para os alunos que não soubessem ler, escrever e contar; o 

outro, de desenho, também obrigatório, para aqueles que precisavam da disciplina para o 

exercício satisfatório do ofício que aprendessem (cf. Art. 8º do Decreto nº 7.566).  

Na capital do estado de São Paulo, a inauguração da unidade ocorreu em 24 de 

fevereiro de 1910, sendo estabelecida provisoriamente na Avenida Tiradentes e, logo 

depois, na Rua General Júlio Marcondes Salgado, no bairro de Santa Cecília. Nesse início 

de funcionamento, eram ofertados os cursos de tornearia, de eletricidade e de mecânica, 

considerados incomuns se comparados aos que ministravam as demais escolas da época. 

Essa opção de oferta de cursos estaria relacionada ao crescimento da industrialização 

paulista e à concorrência com o Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo. No primeiro ano 

de atividade, estavam matriculados 135 alunos, 95 dos quais eram frequentes. Até 1937, 

quando passou a ser chamada de Liceu Industrial de São Paulo, a Escola de Aprendizes 

Artífices teve quatro diretores. João Evangelista Silveira da Mota, o primeiro, 

permaneceu no cargo por 22 anos (IFSP, 2014).  
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Por meio do Decreto nº 19.402, de 14 de novembro de 1930 (BRASIL, 1930), o 

Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio passou a ser denominado Ministério dos 

Negócios da Educação e Saúde Pública, já sob a gestão do presidente Getúlio Vargas. No 

entanto, com a Lei nº 378, de 13 de janeiro de 1937 (BRASIL, 1937), houve nova 

mudança, desta vez para Ministério da Educação e Saúde. Essa lei também transformou 

as Escolas de Aprendizes Artífices em Liceus Industriais, os quais foram destinados 

ao ensino profissional de todos os ramos e graus (cf. Art. 37). Outra mudança trazida pela 

Lei nº 378 foi a criação do Departamento Nacional de Educação, composto por oito 

divisões e responsável, respectivamente, pelos ensinos primário, industrial, comercial, 

doméstico, secundário, superior, extraescolar e de educação física (cf. Art. 10).  

Novas reformas na educação profissional ocorreram em 1942, época em que se 

tornou premente a formação de pessoal técnico qualificado. Isso porque a Segunda Guerra 

Mundial dificultou não só a importação de produtos industrializados, como também a 

vinda de mão de obra especializada para as fábricas nacionais (ROMANELLI, 2000). 

Dessa forma, naquele ano, Getúlio Vargas baixou o Decreto-Lei nº 4.073, de 30 de janeiro 

(BRASIL, 1942a). Definida como a Lei Orgânica do Ensino Industrial, o decreto fixou 

as bases da organização e regime do ensino industrial, que consistia no ramo de ensino, 

de grau secundário, destinado à preparação profissional dos trabalhadores da indústria e 

das atividades artesanais, além daqueles dedicados aos transportes, às comunicações e à 

pesca. O ensino industrial passou a ser dividido em dois ciclos. O primeiro abrangia 

quatro ordens de ensino: industrial básico, de mestria, artesanal e aprendizagem. O 

segundo ciclo compreendia o ensino técnico e o ensino pedagógico.  

O Decreto-Lei nº 4.073, em seu Art. 3°, também previa que o ensino industrial 

deveria atender aos interesses:  

 
1) do trabalhador, realizando a sua preparação profissional e a sua formação 

humana; 2) das empresas, nutrindo-as, segundo as suas necessidades 

crescentes e mutáveis, de suficiente e adequada mão de obra; 3) da nação, 

promovendo continuamente a mobilização de eficientes construtores de sua 

economia e cultura. (BRASIL, 1942a)  

 

 

Cabia ao ensino industrial formar profissionais aptos ao exercício de ofício e 

técnicas nas atividades industriais. Além disso, de acordo com o Artigo 4º, 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 
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trabalhadores diplomados ou habilitados; e, por fim, divulgar conhecimentos de 

atualidades técnicas (BRASIL, 1942a).  

Vale ressaltar, ainda, que o Art. 18 permitia a articulação do ensino industrial 

com as outras modalidades de ensino:  

 

III – [...] é assegurada aos portadores de diploma conferido em virtude de 

conclusão de curso técnico a possibilidade de ingresso em estabelecimento 

superior, para matrícula em curso diretamente relacionado com o curso técnico 

concluído, verificada a satisfação das condições de preparo, determinadas pela 

legislação competente. (BRASIL, 1942a)  

 

Com isso, interrompia-se o estigma de que o aluno, ao completar a educação 

profissional, não poderia prosseguir nos estudos (IFSP, 2014). 

Também em 1942, o Decreto-Lei nº 4.127 (BRASIL, 1942b) definiu as bases de 

organização da rede federal de estabelecimentos de ensino industrial. Faziam parte dessa 

rede as escolas técnicas, as escolas industriais, as escolas artesanais e as escolas de 

aprendizagem. Em relação às primeiras, foram criadas onze unidades, incluída a Escola 

Técnica de São Paulo, com sede na capital do estado. Tais escolas tinham como objetivo 

oferecer cursos técnicos, pedagógicos, industriais e de mestria de que tratava o 

regulamento do quadro dos cursos de ensino industrial e que fossem compatíveis com as 

suas instalações. Porém, para que a Escola Técnica de São Paulo começasse a funcionar, 

era preciso, de acordo com o Artigo 8º, § 2º, que “[...] fossem construídas e montadas 

novas e próprias instalações” (BRASIL, 1942b).  

  Ainda quanto à regulamentação do ensino técnico, o Decreto nº 11.447, de 23 

de janeiro de 1943 (BRASIL, 1943), fixou os limites da ação didática das escolas técnicas 

e das escolas industriais. Segundo o Art. 10 desse Decreto, à Escola Técnica de São 

Paulo cumpria ministrar os seguintes cursos de formação profissional, no caso do ensino 

industrial básico e do ensino de mestria: fundição, serralheria, mecânica de máquinas, 

marcenaria e cerâmica. No que se refere ao ensino técnico, os cursos ofertados eram o de 

edificações, o de desenho técnico e o de decorações de interiores. 

Outro ponto de destaque na história da Escola Técnica de São Paulo foi a 

publicação da Lei nº 3.552, de 16 de fevereiro de 1959 (BRASIL, 1959), que refletiu as 

necessidades da política econômica em curso. Nesse ano, estava na presidência do país 

Juscelino Kubitschek, cujo governo ficou conhecido por incentivar o processo de 

industrialização, especialmente quanto ao setor automobilístico. A partir da Lei nº 3.552, 

os estabelecimentos de ensino industrial, então sob a responsabilidade do Ministério da 
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Educação e Cultura, passaram a ter personalidade jurídica própria e autonomia didática, 

administrativa, técnica e financeira. Os fins dos estabelecimentos, segundo o Art. 1º, eram 

os seguintes: “a) proporcionar base de cultura geral e iniciação técnica que permitam ao 

educando integrar-se na comunidade e participar do trabalho produtivo ou prosseguir seus 

estudos; b) preparar o jovem para o exercício de atividade especializada, de nível médio” 

(BRASIL, 1959). Além disso, por meio da criação do Conselho dos Representantes e do 

Conselho dos Professores, a Lei nº 3.552 aumentou a participação dos servidores no 

andamento da política administrativa e pedagógica da instituição. O Conselho dos 

Representantes, encarregado da administração escolar, deveria ser composto por seis 

membros, provenientes da comunidade. A seleção seria feita pelo Presidente da 

República mediante proposta elaborada pelo Ministério da Educação e Cultura, depois de 

ouvida a Diretoria do Ensino Industrial. Já o Conselho dos Professores consistia em um 

órgão de direção didático-pedagógica, cujo presidente era o Diretor da Escola.  

Em 20 de agosto de 1965, o Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, 

então presidente do Brasil, sancionou a Lei nº 4.759 (BRASIL, 1965), que transformou a 

Escola Técnica de São Paulo em Escola Técnica Federal de São Paulo (ETFSP), 

conforme se pode depreender da leitura do Artigo 1º: “As Universidades e as Escolas 

Técnicas da União, vinculadas ao Ministério da Educação e Cultura, sediadas nas capitais 

dos Estados serão qualificadas de federais e terão a denominação do respectivo Estado” 

(BRASIL, 1965).  

Outra alteração significativa no ensino profissionalizante foi propiciada pela Lei 

nº 5.692, de 11 de agosto de 1971 (BRASIL, 1971), ano em que Emílio Garrastazu Médici 

exercia a presidência do país. Conhecida como Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB), regulamentou o ensino de 1º. e 2º. graus, os quais correspondiam, 

respectivamente, ao ensino fundamental e médio. O ensino de 1º. grau durava oito anos e 

destinava-se à formação da criança e do pré-adolescente. Já o ensino de 2º. grau tinha 

como propósito a formação integral do adolescente e duraria três ou quatro anos, 

conforme previsto para cada habilitação. Como explica Romanelli (2000, p.238), “[...] o 

ensino de 1º. grau, além da formação geral, passa a proporcionar a sondagem vocacional 

e a iniciação para o trabalho. E o ensino de 2º. grau passa a constituir-se, 

indiscriminadamente, de um ensino cujo objetivo primordial é a habilitação profissional”. 

Nesse sentido, ainda de acordo com a autora, um dos princípios que caracterizaram a Lei 

nº 5.692 foi o da terminalidade, ou seja, cada nível de ensino capacitava o aluno para o 

exercício de uma atividade, o que antecipava o ingresso dele no mundo do trabalho 
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(ROMANELLI, 2000). Em suma, ao tornar compulsória a profissionalização do ensino 

de 2º. grau, o governo tinha duas metas. Uma delas era formar mão de obra qualificada 

sob regime de urgência, necessidade trazida por um período de crescimento do país 

conhecido como “milagre econômico brasileiro” (1969-1973). A outra era diminuir a 

pressão por vagas nas universidades, consequência da busca cada vez maior dos jovens 

provenientes das classes populares por níveis mais elevados de escolarização 

(CAMARGO; VILELLA, 2010). 

No que diz respeito à Escola Técnica Federal de São Paulo, a LDB de 1971 

trouxe grandes implicações, pois possibilitou a formação de técnicos por meio de cursos 

integrados ao ensino médio, completados em quatro anos, cuja carga horária média era 

de 4.500 horas/aula (IFSP, 2014).  

Outro momento importante para a ETFSP ocorreu em 23 de setembro de 1976, 

quando se mudou da Rua General Júlio Marcondes Salgado para a Rua Pedro Vicente, no 

bairro do Canindé, onde hoje está sediado o Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia de São Paulo (Reitoria e Câmpus São Paulo).  

O ano de 1986 também foi marcante para a instituição, já que, pela primeira vez, 

seu diretor seria escolhido, de forma direta, por professores, servidores administrativos e 

alunos. Eleito por 130 votos, Antonio Soares Cervila concretizou uma antiga 

reivindicação da comunidade escolar, o que se tornou possível por iniciativa da 

Associação dos Servidores da Escola Técnica Federal de São Paulo (ASSETEFESP).  

Durante a gestão de Cervila foi criada, em Cubatão, a primeira Unidade de 

Ensino Descentralizada (UNED) do país. A segunda UNED começou a funcionar em 

1996, na cidade paulista de Sertãozinho, quando estava na direção da ETFSP Francisco 

Gayego Filho (IFSP, 2014). As UNEDs, surgidas no governo do então presidente José 

Sarney com o objetivo de expandir a Rede Federal de Ensino Profissional, deviam 

vincular-se às estruturas organizacionais das Escolas Técnicas Federais (CAMARGO; 

VILELLA, 2010). De 2006 a 2008, foram implantadas UNEDs em mais sete cidades do 

Estado de São Paulo: Guarulhos, Bragança Paulista, Salto, Caraguatatuba, São João da 

Boa Vista, São Roque e São Carlos (IFSP, 2014).  Em 1994, a Lei nº 8.948, de 08 de 

dezembro (BRASIL, 1994), transformou as Escolas Técnicas Federais em Centros 

Federais de Educação Tecnológica (CEFETs). A ETFSP passou a ser oficialmente 

denominada CEFET-SP a partir de um Decreto (sem número) de 18 de janeiro de 1999, 

quando Fernando Henrique Cardoso estava em seu segundo mandato como presidente do 

Brasil. Antes disso, no entanto, a publicação do Decreto nº 2.208, de 17 de abril de 1997 
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(BRASIL, 1997), resultou na extinção dos cursos técnicos integrados ao ensino médio: 

“Art. 5º A educação profissional de nível técnico terá organização curricular própria e 

independente do ensino médio, podendo ser oferecida de forma concomitante ou 

sequencial a este” (BRASIL, 1997). Em 2004, tal ato foi revogado pelo Decreto nº 5.154, 

de 23 de julho (BRASIL, 2004a), que voltou a permitir que a educação profissional 

técnica de nível médio fosse desenvolvida de forma articulada com o ensino médio.  

Outro avanço para o Centro Federal de Educação Tecnológica de São Paulo 

ocorreu com o Decreto nº 5.224, de 1º de outubro de 2004 (BRASIL, 2004b). Isso porque 

os CEFETs, de acordo com o Art 4º, Inciso V, foram autorizados a “[...] ministrar ensino 

superior de graduação e de pós-graduação lato sensu e stricto sensu, visando à formação 

de profissionais e especialistas na área tecnológica” (BRASIL, 2004b).  

Quando estava na presidência do país pela segunda vez, Luiz Inácio Lula da 

Silva sancionou a Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008 (BRASIL, 2008), que 

instituiu, no âmbito do sistema federal de ensino, a Rede Federal de Educação Profissional 

e Tecnológica, vinculada ao Ministério da Educação. Fazem parte dela os Institutos 

Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, a Universidade Tecnológica do Paraná, os 

Centros Federais de Educação Tecnológica do Rio de Janeiro e de Minas Gerais, além 

das Escolas Técnicas ligadas às Universidades Federais. Com exceção das últimas, as 

demais instituições mencionadas, segundo o Parágrafo Único do Art. 1º, “[...] possuem 

natureza jurídica de autarquia, detentoras de autonomia administrativa, patrimonial, 

financeira, didático-pedagógica e disciplinar” (BRASIL, 2008).  

Os Institutos Federais, criados em um total de 38 por intermédio desta Lei, são 

definidos no caput do Art. 2º 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 [...]. 

(BRASIL, 2008) 

 

 

A presente norma ainda equipara os Institutos às Universidades Federais no 

tocante à incidência das disposições que regem a regulação, a avaliação e a supervisão 

das instituições e dos cursos da educação superior. Os Institutos Federais têm, além disso, 

como prevê o § 3º do Art. 2º,  
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[...] autonomia para criar e extinguir cursos, nos limites de sua área de atuação 

territorial, bem como para registrar diplomas dos cursos por eles oferecidos, 

mediante autorização do seu Conselho Superior, aplicando-se, no caso da 

oferta de cursos a distância, a legislação específica. (BRASIL, 2008)  

 

No que diz respeito à estrutura organizacional, os Institutos passaram a ter como 

órgãos superiores da administração o Colégio de Dirigentes e o Conselho Superior, ambos 

presididos pelo Reitor do Instituto. O primeiro possui caráter consultivo e é composto 

pelo Reitor, pelos Pró-Reitores e pelo Diretor-Geral de cada um dos câmpus que integram 

o Instituto Federal. O Conselho Superior, por sua vez, tem caráter consultivo e 

deliberativo e é formado por representantes dos docentes, dos estudantes, dos servidores 

técnicos-administrativos, dos egressos da instituição, da sociedade civil, do Ministério da 

Educação e do Colégio de Dirigentes do Instituto Federal, garantindo-se a representação 

paritária dos segmentos que compõem a comunidade acadêmica.  

Já no papel de órgão executivo dos Institutos está a Reitoria, cujos membros são 

o Reitor e cinco Pró-Reitores. Os Reitores são nomeados pelo Presidente da República 

para um mandato de quatro anos, permitida uma recondução, após processo de consulta 

à comunidade escolar do Instituto. Nesse processo eleitoral, é atribuído o peso de 1/3 (um 

terço) para a manifestação do corpo docente, 1/3 (um terço) para a manifestação dos 

servidores técnicos-administrativos e 1/3 (um terço) para a manifestação do corpo 

discente.  

No caso do IFSP, o professor Arnaldo Augusto Ciquielo Borges foi nomeado 

para o cargo de Reitor pro tempore. Em abril de 2013, tomou posse o professor Eduardo 

Antonio Modena, o primeiro Reitor do IFSP eleito por meio da participação da 

comunidade (IFSP, 2014).   

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 o ensino fundamental), quanto na forma concomitante ou 

subsequente (para alunos 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 também no Programa 
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de Integração da Educação Profissional ao Ensino Médio na modalidade de 

Educação de Jovens e Adultos (PROEJA).  

Atualmente, o IFSP possui 37 câmpus espalhados pelo Estado de São Paulo, 

sendo que alguns destes constituem as extintas Unidades Descentralizadas de Ensino.  

      

1.2 A função social 

 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) 

constitui-se, historicamente, como espaço formativo no âmbito da educação e do ensino 

profissionalizante. Sua identidade vem sendo continuamente construída a partir de 

referenciais ético-políticos, científicos e tecnológicos presentes em seus princípios e 

diretrizes de atuação. Estes refletem a opção da Instituição por abarcar diversas demandas 

da sociedade, incluindo a escolarização daqueles que, no contexto de suas vidas, não 

participaram das etapas regulares de aprendizagem.  

Acompanhando os processos de transformação no mundo do ensino e do trabalho 

e com a perspectiva de diminuição das desigualdades sociais no Brasil, a Instituição busca 

construir uma práxis educativa que contribua para a inserção social, a formação 

integradora e a produção do conhecimento.  

É preciso, ainda, destacar que, por sua excelência de atuação na educação 

profissional e tecnológica e pelos vínculos com a sociedade produtiva, o IFSP, à medida 

que favorece a construção de novos sujeitos históricos, aptos à inserção no mundo do 

trabalho e capazes de compreendê-lo e transformá-lo, pode protagonizar um projeto 

inovador e progressista, comprometido com a democracia e a justiça social.  

 

1.3 Os objetivos e metas 

 

O IFSP tem como objetivo central agregar à formação acadêmica a preparação 

para o mundo do trabalho, discutindo os princípios das tecnologias relativas a esse mister. 

Compreende-se que, para isso, 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 o desenvolvimento curricular, em seus objetivos, 

conteúdos e métodos, baseiam-se na concepção do trabalho como princípio educativo, o 
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que não significa apenas aprender fazendo, nem é sinônimo de formar tão somente para 

o exercício do trabalho. Entender o trabalho como “princípio educativo” coloca 

exigências específicas para o processo educativo, visando à participação direta dos 

membros da sociedade no trabalho produtivo. 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 os aspectos que justificam sua criação, os Institutos Federais têm como 

principais metas: 1) expandir a oferta de educação profissional pública e de qualidade; 2) 

abrir-se 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 

(PACHECO, 2011). 

 

1.4 Indissociabilidade entre Ensino, Pesquisa e Extensão 

   

 A Constituição de 1988 (BRASIL, 1988) se apresentou como a superação 

institucional do regime autoritário instaurado nos anos 60. Na Carta Magna, dentre os 

diversos dispositivos que incorporavam avanços na direção da maior democratização da 

sociedade brasileira e na tentativa da construção efetiva da cidadania, houve a afirmação 

da autonomia e do princípio da indissociabilidade entre Ensino, Pesquisa e Extensão 

como norteadores das ações desenvolvidas no âmbito das universidades (cf. Art. 207). Na 

sequência desse esforço legislativo, deu-se a aprovação da nova Lei nº 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996 (BRASIL, 1996), que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional. Nesta nova LDB, apareceu reiterado o princípio da autonomia e foram 

desdobrados os seus reflexos nas várias dimensões da vida acadêmica. 

Sob o princípio constitucional da indissociabilidade, temos o desafio de delinear 

algumas noções sobre o Ensino, a Pesquisa e a Extensão, visando nortear a prática 

acadêmica no interior do IFSP. O primeiro passo é definir, claramente, os conceitos de 

Ensino, Pesquisa e Extensão a serem adotados.  

O Ensino é compreendido como o processo educativo de formação e interação 

social que se realiza em um tempo histórico determinado e com características ideológicas 
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específicas, permitindo a construção de conhecimentos, habilidades e valores para o 

desenvolvimento humano integral e pleno, bem como para a participação na sociedade.  

Além da instrução e da orientação do indivíduo para a apropriação do 

conhecimento, a educação tem um sentido de dentro para fora, que significa a 

possibilidade de o sujeito revelar suas potencialidades e educar-se. 

É preciso destacar que a educação, como parte de um todo que forma a sociedade, 

sofre as influências do acentuado avanço científico e tecnológico e das mudanças 

advindas desse processo, o que encaminha princípios e reestrutura o fazer educacional. 

Já a Pesquisa é um procedimento reflexivo sistemático, controlado e crítico, que 

permite descobrir novos fatos ou dados, relações ou leis em qualquer campo do 

conhecimento (ANDER-EGG, 1978, apud MARCONI; LAKATOS, 2003). Trata-se, 

portanto, de um procedimento formal, com método de pensamento reflexivo, que requer 

um tratamento científico e se constitui no caminho para conhecer a realidade e realizar 

novos conhecimentos, sendo, portanto, uma atividade intelectual relacionada diretamente 

com a aprendizagem e com o estímulo à criticidade e à criatividade. 

A Extensão, por sua vez, é um processo educativo interdisciplinar, cultural, 

científico e político que promove a interação transformadora entre a escola e outros 

setores da sociedade (FORPROEX, 2012). Esse processo educativo transformador 

somente se efetiva no momento em que a Extensão se configura como um espaço de 

produção de conhecimento a partir da troca de saberes e de experiências estabelecida na 

relação entre a comunidade interna e externa.  

Pode-se dizer que, sendo vital o diálogo entre sociedade e instituição educacional, 

torna-se possível a esta identificar os anseios e problemas colocados pela sociedade e 

refletir sobre eles, bem como estabelecer estratégias e soluções condizentes com as 

demandas sociais e consoantes à capacidade científica e tecnológica do IFSP. Portanto, a 

Extensão pressupõe o contato entre a comunidade interna de determinada instituição e 

sua comunidade externa, mediada pelo conhecimento e pela reflexão crítica.  

A compreensão de Extensão baseia-se na noção segundo a qual toda instituição 

educacional é social e, como tal, deve assumir o compromisso de formar e qualificar as 

pessoas para atuarem de forma responsável e como protagonistas da promoção e da 

garantia dos valores democráticos e cidadãos. O pressuposto, portanto, assenta-se na 

noção de que todo o trabalho realizado nas instituições de ensino, assim como a produção 

de conhecimento gerado por elas, é um bem social e que deve ser apropriado pela 

sociedade em benefício de seus interesses e pela transformação social.  
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Na prática, a discussão que se coloca é que a Pesquisa, a Extensão e o Ensino 

devem se converter em um processo educativo capaz de formar, qualificar e emancipar 

os sujeitos, sendo a finalidade da produção de conhecimento científico a redução das 

desigualdades sociais e o aprimoramento material, social e cultural das condições de vida 

das pessoas. Nesse sentido, a Extensão potencializa o diálogo, a produção de novas 

relações e de novos saberes, a reflexão sobre as práticas educativas adotadas e as ações 

institucionais, bem como possibilita construir conhecimentos sobre novas bases 

metodológicas, além de favorecer o contato ampliado de pessoas da comunidade externa 

com o conhecimento produzido no interior de uma instituição. 

É preciso destacar, ainda, que em 2008 a autonomia administrativa, patrimonial, 

financeira, didático-pedagógica e disciplinar dos Institutos Federais de Educação, 

Ciência e Tecnologia foi afirmada por meio da Lei nº 11.892 (BRASIL, 2008), que criou 

a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica e também a 

caracterizou como Instituição de Pesquisa Tecnológica e de Extensão (cf. Art. 6°, incisos 

VII e VIII). Portanto, o mesmo princípio da indissociabilidade entre Ensino, Pesquisa e 

Extensão, estabelecido pelo parágrafo 2o do art. 207 da Constituição Federal, também se 

tornou norteador das ações desenvolvidas no âmbito dos Institutos Federais. 

Tendo em vista que as Instituições de Ensino, Pesquisa e Extensão são os locais 

onde acontecem experimentos pedagógicos e epistemológicos, torna-se, então, necessário 

rever a linearidade e a hierarquização na proposição das estruturas curriculares, 

reconhecendo a existência de vários processos de aquisição/produção do conhecimento. 

Na sequência, deve-se permitir aos estudantes utilizá-los de acordo com suas 

potencialidades, levando em conta suas experiências de vida e os conhecimentos 

previamente adquiridos (FORGRAD, 2000), o que significa valorizar a “bagagem 

individual”, visando incitar à aprendizagem.  

Nesse sentido, é necessário estimular um trabalho de criação coletiva, 

introduzindo a participação em projetos que envolvem diferentes áreas, preferivelmente 

integrados, em que o professor e os estudantes se incluam como autores, desenvolvendo 

as capacidades de negociar, argumentar, articular, criar e se solidarizar. Essa iniciativa 

aproxima os processos educativos da realidade à qual o estudante estará submetido fora 

da instituição e, para que aconteça, tempos e espaços diferentes serão necessários (DOS 

REIS, 2013). 

Os Institutos Federais, guiando seu Projeto Político Pedagógico com o intuito de 

priorizar um conjunto de atividades interdisciplinares mediadas tanto pelo professor 



15 
 

quanto pelos estudantes e intencionalmente desenvolvidas para o processo formativo, em 

que se permita ensinar a pensar e a aprender, darão um passo importante rumo à 

democratização do ensino. Essa perspectiva requer que o Projeto Pedagógico seja 

construído a partir deste novo paradigma: ensinar a pensar e a aprender. Sabe-se, contudo, 

que isso não acontecerá espontaneamente, já que a alteração das práticas pedagógicas, 

partindo-se da concepção de o estudante ser o próprio mediador da sua cognição 

(FREIRE, 2011), irá requerer esforço coordenado para que não fique apenas no papel 

(DOS REIS, 2013). 

Em suma, o Ensino, a Pesquisa e a Extensão, quando indissociáveis e bem 

articulados, deverão conduzir a uma mudança significativa nos processos de ensino e 

aprendizagem, permitindo a formação para a atividade profissional e para a cidadania. 

 

1.5 Princípios norteadores 

  

  1.5.1 Desenvolvimento humano 

 

O IFSP considera o desenvolvimento humano como um processo de construção 

contínua e que se estende ao longo da vida dos indivíduos e das sociedades de modo 

indissociável. Uma vez que não necessariamente ocorre de forma linear e progressiva, 

esse desenvolvimento deve ser compreendido como uma construção humana, social, 

coletiva e comunitária, e assumido como a meta orientadora de toda a reflexão e de toda 

a atividade de construção de cursos, projetos, pesquisas e afazeres congêneres em âmbito 

institucional.   

Na busca por uma formação profissional, científica e tecnológica, os câmpus do 

IFSP, tal como prefigurado em seu Plano de Desenvolvimento Institucional 2014-2018, 

objetivam “[...] construir uma práxis educativa que contribua para a inserção social, a 

formação integradora e a produção do conhecimento” (IFSP, 2014, p. 29). Assim, o IFSP, 

em consonância com seus objetivos e princípios, assume compromisso em sua ação 

educativa com o desenvolvimento integral do cidadão trabalhador. 

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 passa diretamente 

por uma ação educativa (IFSP, 2014). Assim, a instituição de ensino tem em si a 
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responsabilidade de levar o estudante ao pleno desenvolvimento como cidadão, por meio 

do conhecimento construído, visando a uma formação geral e universal no sentido amplo. 

O IFSP identifica-se e compromete-se com um projeto democrático de sociedade 

que compreende e propõe a educação como um compromisso de transformação, capaz de 

dar sentido cada vez maior tanto à sua prática social como instituição, quanto a cada 

sujeito que se encontra envolvido com esse processo.   

O conceito de desenvolvimento humano nasceu definido como um processo de 

ampliação das escolhas das pessoas para que elas tenham capacidades e oportunidades 

para serem aquilo que desejam ser. Tal concepção considera que apenas o crescimento 

econômico não é suficiente para medir o desenvolvimento de uma nação. Diferentemente 

da perspectiva do crescimento econômico, que vê o bem-estar de uma sociedade apenas 

a partir dos recursos ou da renda que ela pode gerar, a abordagem de desenvolvimento 

humano volta-se para uma mudança qualitativa1, em que as pessoas, suas oportunidades 

e capacidades tenham a primazia. 

É preciso, portanto, propor uma atuação institucional comprometida com a 

superação dos grandes entraves que inviabilizam o pleno desenvolvimento humano de 

nossos cidadãos e de nossa sociedade, dado que esse desenvolvimento está diretamente 

ligado à justiça social, à democracia, ao trabalho, à cultura, ao lazer e à possibilidade de 

avançar cada vez mais como instituição e sociedade. Se formos bem-sucedidos, 

formaremos não apenas profissionais para o mundo do trabalho, mas sujeitos críticos para 

o exercício da cidadania, na perspectiva da emancipação humana, capazes de pensar e de 

enfrentar os desafios continuamente impostos pelo mundo do trabalho, da cultura e da 

ciência e tecnologia. Ao fim dos processos de formação, os estudantes-sujeitos terão não 

somente se profissionalizado, mas serão mais conscientes de seu próprio lugar no tempo 

e na história, e preparados para intervir, de modo rico e criativo, na construção do mundo 

de que participam, com todas as possibilidades que este lhes oferece. 

 

1.5.2 Educação  

 
1 Tal como consta no portal do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), “[...] o 

conceito de Desenvolvimento Humano também parte do pressuposto de que para aferir o avanço na qualidade 

de vida de uma população é preciso ir além do viés puramente econômico e considerar outras características 

sociais, culturais e políticas que influenciam a qualidade da vida humana. Esse conceito é a base do Índice 

de Desenvolvimento Humano (IDH) e do Relatório de Desenvolvimento Humano (RDH), publicados 

anualmente pelo PNUD”. Disponível em: 

 <http://www.pnud.org.br/idh/DesenvolvimentoHumano.aspx?indiceAccordion=0&li=li_DH >. Acesso em 

16 out. 2014.  

 

http://www.pnud.org.br/idh/DesenvolvimentoHumano.aspx?indiceAccordion=0&li=li_DH
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Na sociedade atual, a educação assume papel cada vez mais imprescindível no 

processo de desenvolvimento social e econômico. Como apresentado no item 1.4 

Indissociabilidade entre Ensino, Pesquisa e Extensão, compreendemos 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, 

bem como para a participação na sociedade. 

A educação, com isso, é fator importante e indispensável no processo de 

transformação da realidade social. Além da instrução e da orientação do sujeito para a 

apropriação do conhecimento, a educação significa a possibilidade de o sujeito revelar 

suas potencialidades e educar-se. 

Paulo Freire, grande educador brasileiro, identifica, na natureza do ser humano, 

um núcleo fundamental em que julga dever se sustentar o processo de educação: seu 

inacabamento ou sua inconclusão. Sabendo-se inacabado, o homem educa-se. E não se 

educa sozinho, educa-se em comunhão (FREIRE, 2014). Nesse sentido, 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 deve, também, contemplar a chamada “cultura geral” – 

saberes cujo sentido formativo não se confunde 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 à revisão de modelos educacionais estabelecidos. Em um 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 

prolonga-se ao longo da vida do indivíduo para permitir que ele possa responder aos 

desafios da provisoriedade do conhecimento (DELORS, 1998). 

 

1.5.3 Educação Profissional e Tecnológica  

  

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 
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pautada, atualmente, por uma concepção humanista de educação que busca 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) 

 

Nosso objetivo principal passa pela formação profissional técnica e tecnológica 

de qualidade, o que só se torna possível à medida que o processo educativo contribui com 

a construção de cidadãos por meio de novos saberes. Ora, se o que se busca é a formação 

do cidadão para o mundo do trabalho, numa perspectiva de superação do 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” (BRASIL, 2010, p. 10).    

Nessa perspectiva, que propõe exigências específicas para o processo educativo 

visando à participação direta dos membros da sociedade no trabalho produtivo, 

aproximamo-nos da compreensão do trabalho como “princípio educativo” (FRIGOTTO; 

CIAVATTA; RAMOS, 2005). Com isso, a educação deve explicitar o modo como o saber 

se relaciona com o processo de trabalho, a fim de que o conhecimento científico adquira 

o sentido de força produtiva, enfatizando-se o trabalho como primeiro fundamento da 

educação como prática social.  

 
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. (IFSP, 2009, p. 41) 

 

Nesse 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. 
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Além disso, é preciso destacar que a educação profissionalizante do IFSP se nutre 

da certeza reconfortante de Paulo Freire, que vê falsidade no dilema entre humanismo e 

técnica. Para ele, a educação que se opõe à capacitação técnica é tão ineficiente quanto 

aquela que nega a formação geral humanista, limitando-se ao desenvolvimento das 

competências técnicas (GADOTTI, 2004). 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, na 

perspectiva da educação profissional e tecnológica, situa-se como uma instituição 

educativa muito maior que uma “escola”. Por sua excelência e vínculos com a sociedade 

produtiva, e à medida que objetiva a construção de novos sujeitos históricos, aptos à 

inserção no mundo do trabalho e capazes de compreendê-lo e transformá-lo, o IFSP pode 

protagonizar um projeto inovador e progressista comprometido com a democracia e a 

justiça social.  

Nesse cenário, faz-se necessário afirmar que o IFSP opta por uma pedagogia 

emancipatória, capaz de refletir sobre as contradições do modo de produção hegemônico, 

em que as demandas do capital são dominantes e se reproduzem na prática pedagógica 

fragmentada. Portanto, a escola deve favorecer a construção de estratégias de inclusão, 

nos diversos níveis e modalidades de educação, que permitam a formação de identidades 

autônomas e contextualizadas. 

Tais diretrizes reafirmam o compromisso dos Institutos Federais 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. 

 

1.5.4 Conhecimento 

 

Paulo Freire (1992, p. 36) afirma que o conhecimento não se dá em um processo 

mecânico e desconectado, mas “[...] se constitui nas relações homem-mundo e nas 

relações de transformação e se aperfeiçoa na problematização crítica dessas relações”. 

Assim, a aquisição do conhecimento não ocorre pela mera transferência, mas pela 

construção dos saberes no desejo de avançar, em uma busca constante de dominar o 

desconhecido, inventando e reinventando a realidade. 

Em acordo com os pensamentos de Paulo Freire, Cortella (2008) relaciona 

conhecimento e educação como complementares: 
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[...] o bem de produção imprescindível para a nossa existência é 

o Conhecimento, dado que ele, por se constituir em entendimento, averiguação 

e interpretação sobre a realidade, é o que nos guia como ferramenta central 

para nela intervir; ao seu lado se coloca a Educação (em suas múltiplas 

formas), que é o veículo que o transporta para ser produzido e 

reproduzido. (CORTELLA, 2008, p. 39) 

  

Para a construção do conhecimento no século XXI, nossos desafios têm como 

alvo, além da educação, as relações sociais, que se tornaram essenciais para a 

contemporaneidade. Produto de um conjunto de relações sociais historicamente 

determinadas e em constante transformação, o homem experimenta a liberdade quando 

constrói sua autonomia e transcende a capacidade de sobrevivência econômica, atuando 

com criticidade e se posicionando diante do socialmente estabelecido.  

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 baseada nos seguintes eixos: trabalho, ciência, 

tecnologia e cultura.  

   

Os Institutos Federais, em sua concepção, amalgamam trabalho-ciência-

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 de 

compreensão e transformação dos fenômenos naturais e sociais, no movimento do ser 

humano como produtor de sua realidade, razão pela qual precisa apropriar-se dela para 

poder transformá-la. 

É preciso destacar que a transformação da Ciência é correlata à do conhecimento 

técnico, o que beneficiou este último. O conhecimento técnico deixou de ser um 

conhecimento sem nexos nem formalização. Pode-se creditar a esse momento o 

surgimento de um novo conhecimento, o tecnológico, que significa um saber produtivo 

articulado e consciente, do qual a Tecnologia é tributária.   

A Tecnologia surge como o aprofundamento de um processo de racionalização da 

civilização, que repercute na técnica. Essa racionalização pode ser entendida como 
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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 à satisfação de necessidades, mediando o conhecimento científico e a produção. 

É possível 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, 

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. (IFSP, 2014, p. 149) 

 

Nesse contexto de reflexões, é preciso considerar que a difusão da tecnologia no 

país vem ganhando profusão regional, o que leva a rearranjos produtivos locais que 

caracterizam cada realidade por tipos de inovação tecnológica.  No contexto nacional, 

São Paulo destaca-se, na esfera econômica, como o estado mais desenvolvido, com o 

maior Produto Interno Bruto (PIB), porém com alta desigualdade social. É também 

reconhecido como polo industrial e de oportunidade de melhores formações, com a 

presença das consideradas melhores universidades do país. Assim, a educação 

profissional pautada por instrumentalizar o trabalhador para esses novos desafios 

produtivos é papel do Estado. Nesse cenário, o Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia de São Paulo contribui para o cumprimento desse papel, como afirma Pacheco 

(2011, p. 8): 

  

A educação necessita estar vinculada aos objetivos estratégicos de um projeto 

que busque não apenas a inclusão nessa sociedade desigual, mas também a 

construção de uma nova sociedade fundada na igualdade política, econômica 

e social. Essa sociedade em construção exige uma escola ligada ao mundo do 

trabalho numa perspectiva radicalmente democrática e de justiça social. 

   

Considerando essa visão de escola articulada com o trabalho e com a formação 

integrada do estudante, temos a construção do conhecimento não como algo fragmentado 

e descontextualizado, mas dinâmico e significativo. Nesse sentido, o IFSP, em seu Projeto 

Político Institucional, afirma que o fazer pedagógico deve trabalhar “[...] na superação da 

separação ciência/tecnologia e teoria/prática [...], tentando estabelecer o diálogo entre os 
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conhecimentos científicos, tecnológicos, sociais e humanísticos e conhecimentos e 

habilidades relacionadas ao trabalho” (IFSP, 2014, p. 159). 

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 saber com a realidade e, ao fazê-lo, se 

transforma (BRASIL, 2010). 

Assim, 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 como prática social, que, 

juntamente com a ciência e a cultura, contribui para uma formação integrada do estudante. 

Nessa vertente, o conhecimento, em constante interação com a realidade, é 

frequentemente questionado e ressignificado. Podemos afirmar, então, que o 

conhecimento não é algo estático; pelo contrário, trata-se de um processo de construção 

e reconstrução contínuo voltado à formação plena do educando (IFSP, 2014). 

  

 1.5.5 Currículo 

  

 Pode-se definir currículo como:  

 

[...] unidade, continuidade e interdependência entre o que se decide ao nível do 

plano normativo, ou oficial, e ao nível do plano real, ou do processo de ensino 

e aprendizagem. Mais ainda, o currículo é uma prática pedagógica que resulta 

da interação e confluência de várias estruturas (políticas, administrativas, 

econômicas, culturais, sociais, escolares...) na base das quais existem 

interesses concretos e responsabilidades compartilhadas. (PACHECO, 2001, 

p. 20) 

 

 

Para discutir esse assunto, é preciso considerar que o indivíduo é reconhecido 

como principal ator de sua própria aprendizagem, pois entende-se que os saberes e 

conhecimentos não se esgotam em si mesmos, mas adquirem significados mediante sua 

utilização em situações-problema apresentadas no cotidiano de nossas vidas. Isso torna 

imprescindível o planejamento e a construção de saberes a partir da realidade dos alunos.  

Essa concepção do processo ensino e aprendizagem irá refletir-se em uma 

proposta curricular que promova a formação integral e crítica do indivíduo-cidadão, 

apoiada em princípios éticos e de respeito às diversidades.  
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Diante da intenção de construir um currículo consistente, baseado na interação 

entre conhecimentos específicos e o eixo de formação prática, promove-se o espaço 

necessário para que as convergências e semelhanças, diversidades e particularidades 

possam dialogar, resultando em um apontamento, com maior precisão, de qual é o papel, 

função e significado de cada componente curricular. 

O foco central, quando refletimos sobre currículo, é buscar a orientação de uma 

ação educativa de forma ampla e integrada, o que vai muito além de listas de conteúdos, 

somatórias de cargas horárias e matrizes curriculares. Envolve, acima de tudo e 

preponderantemente, uma perspectiva social e política, que tem como valor maior o que 

se vai ensinar e quais as finalidades deste ensino para quem vai recebê-lo. 

Nesse sentido, a indagação “O que selecionar como elemento constituinte de um 

currículo?” deve ser necessariamente antecedida por “O que os educandos devem se 

tornar?”. 

Como princípio em sua proposta político-pedagógica, os Institutos Federais 

deverão ofertar: educação básica, principalmente em cursos de ensino médio integrado à 

educação profissional técnica de nível médio; ensino técnico em geral; graduações 

tecnológicas, licenciatura e bacharelado em áreas em que a ciência e a tecnologia são 

componentes determinantes, em particular as engenharias; e programas de pós-graduação 

lato e stricto sensu. Qualquer que seja a oferta, esta deve ser permeada pelo compromisso 

de assegurar formação inicial e continuada de trabalhadores. 

Nesse contexto, a transversalidade e a verticalização são dois aspectos que 

contribuem para a singularidade do desenho curricular nas ofertas educativas dos 

institutos. A transversalidade, entendida como forma de organizar o trabalho didático, no 

caso da educação tecnológica, diz respeito principalmente ao diálogo entre Educação e 

Tecnologia. A Tecnologia é o elemento transversal presente no Ensino, na Pesquisa e na 

Extensão, configurando-se como uma dimensão que ultrapassa os limites das simples 

aplicações técnicas e amplia-se a aspectos socioeconômicos e culturais. 

Essa orientação é intrínseca às arquiteturas curriculares que consideram a 

organização da educação profissional e tecnológica por eixo tecnológico. Isso porque a 

ênfase é dada às bases tecnológicas e a conhecimentos científicos associados a 

determinados processos, materiais, meios de trabalho etc. 

A verticalização, por sua vez, extrapola a simples oferta simultânea de cursos 

em diferentes níveis sem a preocupação de organizar os conteúdos curriculares, o que 

inibe a expectativa de um diálogo rico e diverso entre as formações. Como princípio de 
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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. 

A transversalidade auxilia a verticalização curricular ao tomar as dimensões do 

trabalho, da cultura, da ciência e da tecnologia como vetores na escolha e na organização 

dos conteúdos e dos métodos na ação pedagógica. 

Considera-se que os Institutos Federais, na construção de sua proposta 

pedagógica, devem agir com a propriedade que a sociedade exige, transformando-se em 

instrumentos sintonizados com demandas sociais, econômicas e culturais que envolvem 

questões de diversidade cultural e de preservação ambiental. Isso traduzirá um 

compromisso pautado pela ética da responsabilidade e do cuidado. 

Vale destacar que a proposta curricular que integra o ensino médio à formação 

técnica supera o conceito de escola dual e fragmentada, estabelecendo diálogo entre 

saberes científicos, tecnológicos, sociais e humanísticos e conhecimentos e habilidades 

relacionados ao trabalho. Assim, pode representar, em essência, a quebra da 

hierarquização de saberes e colaborar, de forma efetiva, para a educação brasileira como 

um todo, no desafio de construir uma nova identidade para esta última etapa da educação 

básica. 

O fazer pedagógico nos Institutos Federais, ao trabalhar na superação da 

separação ciência/tecnologia e teoria/prática, com a pesquisa como princípio educativo e 

científico e em ações de extensão como forma de diálogo permanente com a sociedade, 

revela sua decisão de romper com um formato consagrado, por séculos, de lidar com o 

conhecimento de forma fragmentada. 

Em consonância com esse entendimento, o currículo torna-se um poderoso 

instrumento de mediação para atingir o conhecimento científico e o desenvolvimento do 

raciocínio lógico, construtivo e criativo – aquisições que, ao proporcionarem consciência 

crítica e reflexiva, são capazes de transformar atitudes e convicções, levando o indivíduo 

a participar de forma efetiva e responsável da vida social, política, cultural e econômica 

de seu país. 

Por consequência, alçar uma proposta de educação profissional pautada pelo 

compromisso com a formação humana integral e focada na apreensão conjunta dos 

conhecimentos científicos, tecnológicos, histórico-sociais e culturais exige o 
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estabelecimento de princípios e pressupostos teóricos que serão norteadores desse 

processo profícuo de construção coletiva. 

 

 1.5.6 Prática pedagógica 

 

Desempenhando papel fundamental na concretização da proposta de 

verticalização do ensino, 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 no mercado de trabalho, mas sem perder de vista a 

formação integrada para o mundo do trabalho. 

Nesse contexto, as práticas pedagógicas, entendidas como conjunto de ações do 

professor no espaço de sala de aula (SACRISTÁN, 1999), constroem-se no IFSP a partir 

da tensão entre o rotineiro e mecânico e a premência da reflexão e inventividade perante 

as exigências educacionais heterogêneas e, por vezes, contraditórias, advindas de um 

projeto ainda em constituição. 

            Partindo do princípio da autonomia e da gestão democrática que fazem parte da 

própria natureza do ato pedagógico, identifica-se a importância e a necessidade do 

estabelecimento de relações democráticas que criem um ambiente institucional propício 

ao diálogo e à participação de todos os envolvidos no processo educacional. Dessa forma, 

as práticas educativas devem levar em conta os diversos públicos presentes em uma 

instituição em função das diferenças de gênero, classe social, etnia e religiosidade. 

Ao promover a socialização de cidadãos conscientes de suas singularidades e, 

acima de tudo, cientes dos aspectos humanos comuns que os unem, o Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo deve prover uma Educação emancipadora, 

tanto aos discentes como aos servidores. Para tanto, a própria formação continuada, 

inerente aos docentes, requer a incorporação por estes de práticas pedagógicas que 

aprofundem a temática da formação cultural da sociedade brasileira. O docente necessita 

superar o senso comum ao interagir com diferentes grupos culturais, entrando, de certa 

forma, no mundo do “outro”, a fim de reconhecer a diferença que permite construir a 

igualdade, na busca de uma sociedade democrática. 

Uma formação integrada, além de possibilitar o acesso a conhecimentos, 

promove reflexão crítica sobre padrões culturais, referências e tendências estéticas que se 

manifestam em tempos e espaços históricos, incorporando também valores ético-

políticos. 
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Integrando ciência e 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 se compreendem no mundo e, dessa forma, atuam nele por 

meio do trabalho, transformando a natureza e a cultura em função das necessidades 

coletivas da humanidade, ao mesmo tempo em que cuidam da preservação desses 

elementos.  

Para a construção da autonomia intelectual do educando, o Ensino pode e deve 

ser potencializado pela Pesquisa, orientada ao estudo e à busca de soluções para as 

questões teóricas e práticas da vida cotidiana dos sujeitos trabalhadores. Nesse sentido, a 

Pesquisa, como princípio pedagógico, instiga a curiosidade do estudante em direção ao 

mundo que o cerca, gerando inquietude. 

Essa atitude de inquietação diante da realidade, potencializada pela Pesquisa, 

contribui para que o sujeito possa, individual e coletivamente, formular questões de 

investigação e buscar respostas a elas em uma esfera mais formal, seja de maneira 

aplicada, seja por meio da denominada pesquisa de base acadêmica, como também por 

meio de outros processos de trabalho, em um movimento autônomo de (re)construção de 

conhecimentos. 

No processo de ensino, entendemos ser necessário 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 levar, para a sala de aula, os problemas do mundo atual 

e/ou situações-problema 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. 
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    Capítulo 2 – Caracterização da Unidade 

 

2.1 O Câmpus Salto  

 

Em 20 de outubro de 2006, a Portaria n° 1.713 do Ministério da Educação 

(BRASIL, 2006) autorizou, como parte do Plano de Expansão da Rede Federal de Ensino, 

o funcionamento, na cidade de Salto, de uma Unidade de Ensino Descentralizada (UNED) 

do Centro Federal de Educação Tecnológica (CEFET) de São Paulo.     

Com o apoio da prefeitura do município, a UNED de Salto iniciou suas atividades 

em 02 de agosto de 2007, em um prédio que inicialmente seria destinado a abrigar uma 

unidade de Educação Profissional pertencente ao segmento comunitário do Programa de 

Expansão da Educação Profissional (PROEP). Inicialmente, foi oferecido o Curso 

Técnico Concomitante e/ou Subsequente em Informática (Programação e 

Desenvolvimento de Sistemas) e, em 2008, entrou em funcionamento o Curso Técnico 

Concomitante e/ou Subsequente em Automação Industrial. Foram ofertadas, para cada 

curso técnico, 80 vagas, distribuídas nos períodos vespertino e noturno (IFSP, 2014).  

No início de 2009, o então Câmpus Salto do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia de São Paulo passou a oferecer também os Cursos Superiores de 

Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas e em Gestão da Produção 

Industrial, com duração de três anos. Foram ofertadas, para cada curso tecnológico, 40 

vagas: Análise e Desenvolvimento de Sistemas no período diurno e Gestão da Produção 

Industrial no período noturno. 

Ainda no ano de 2009, com as Resoluções nº 28 (IFSP, 2009a) e n° 30 (IFSP, 

2009b), de 23/12/2009, foi autorizado o funcionamento de dois Núcleos Avançados: 

Boituva e Capivari.  O Câmpus Salto se responsabilizou pela gestão administrativa de 

ambos até o ano de 2013, quando, por meio de portarias ministeriais, passaram a ter 

autonomia administrativa, sendo reconhecidos também como câmpus, nas mesmas 

condições dos demais (IFSP, 2014). 

No ano de 2010, o Curso Superior de Tecnologia em Gestão da Produção 

Industrial deixou de ser oferecido no período noturno e passou para o período matutino, 

em virtude da indisponibilidade de salas no período noturno e para aproveitar o espaço 

físico do câmpus, que ficava praticamente ocioso no período da manhã. Já os Cursos 

Técnicos Concomitantes e/ou Subsequentes encerraram suas atividades no período 
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vespertino. No mesmo ano, teve início o Curso PROEJA/FIC - Programa Nacional de 

Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de 

Educação de Jovens e Adultos/Formação Inicial e Continuada. Foram ofertadas, em 

parceria com a Secretaria Municipal de Educação do município de Salto, 90 vagas para o 

Ensino Fundamental com Formação Inicial e Continuada em Informática Básica. 

Enquanto as Escolas Municipais se encarregavam de ministrar as disciplinas do ensino 

fundamental, o Câmpus Salto era responsável pelos componentes curriculares do ensino 

técnico.  

Em 2011, entraram em funcionamento no IFSP Câmpus Salto os Cursos Técnicos 

Integrados ao Ensino Médio em Automação Industrial e em Informática, ambos com 

duração de quatro anos, cada um dispondo de 40 vagas ofertadas no período vespertino.  

No ano de 2012, passaram a ser oferecidos, na cidade de Várzea Paulista – SP, os 

Cursos PROEJA-FIC em Gestão Básica de Negócios e Informática Básica. Nessa 

parceria, a Secretaria Municipal de Educação de Várzea Paulista se responsabilizou tanto 

por ministrar as disciplinas do ensino fundamental quanto as do ensino técnico. Coube ao 

Câmpus Salto apenas a supervisão e acompanhamento dos cursos.  

A partir do ano de 2013, os Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio 

passaram a ter duração de três anos e a funcionarem em período integral (manhã e tarde). 

Em 2018, teve início o funcionamento da primeira pós-graduação lato sensu do 

Câmpus Salto – Especialização em Temas Transversais – voltada para professores e 

profissionais da educação em geral. O curso oferece 30 vagas no período noturno.   

Em 2019, mais quatro cursos superiores foram inaugurados: dois cursos de 

Licenciatura – em Letras/Português e em Matemática –, ambos com 40 vagas no período 

noturno; e dois cursos de Bacharelado – em Ciência da Computação e em Engenharia de 

Controle e Automação –, ambos com 40 vagas em período integral.  

Além dos cursos mencionados, também são oferecidos, mediante disponibilidade 

de força de trabalho docente e estrutura física, cursos de qualificação básica com curta 

duração. São cursos gratuitos e de qualidade, focados na Educação Profissional e voltados 

à necessidade local. Dirigidos à população local e áreas circunvizinhas, objetivam a 

integração da Instituição à comunidade. 

 

2.2 O Município de Salto e Região 
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O município brasileiro de Salto é uma estância turística do interior do estado de 

São Paulo, localizada na Região Metropolitana de Sorocaba, na Mesorregião Macro 

Metropolitana Paulista e na Microrregião de Sorocaba, entre as cidades 

de Itu e Indaiatuba.  

 

Figura 1 – Mapa do Município de Salto 

 

Fonte: IBGE: http://cidades.ibge.gov.br/painel/painel.php?codmun=354520 

 

Apesar de só ter se desmembrado da cidade de Itu no século XIX, Salto tem como 

marco de sua fundação a inauguração da capela do sítio Cachoeira, em 16 de 

junho de 1698. O município é cortado pelo rio Tietê e possui as seguintes características 

demográficas: 

 

Tabela 1 – Dados Demográficos do Município de Salto 

DADOS DEMOGRÁFICOS DO MUNICÍPIO DE SALTO 

População estimada 2016 115.193 

População 2010 105.516 

Área da unidade territorial 2015 (km²) 133,057 

Densidade demográfica 2010 (hab/km²) 792,13 

Fonte: IBGE: http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=354520&search=sao-paulo|salto 

 

 

 

http://cidades.ibge.gov.br/painel/painel.php?codmun=354520
http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=354520&search=sao-paulo|salto
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Tabela 2 – Índices de Desenvolvimento Humano (IDHM) do Município de Salto 

ÍNDICES DE DESENVOLVIMENTO HUMANO (IDHM) DO MUNICÍPIO DE 

SALTO 

IDHM 2010 0,780 

IDHM 2000 0,693 

IDHM 1991 0,526 

Fonte: Atlas Brasil. Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. http://atlasbrasil.org.br/2013/ 

 

Tabela 3 – Número de Empregados por Setores de Atividade no Município de 

Salto 

NÚMERO DE EMPREGADOS POR SETORES DE ATIVIDADE DO 

MUNICÍPIO DE SALTO 

SETORES DE 

ATIVIDADES 

NÚMERO DE 

EMPRESAS 

NÚMERO DE 

FUNCIONÁRIOS 

INDÚSTRIA 646 9.985 

COMÉRCIO 1.924 5.741 

SERVIÇOS 2.413 8.222 

Fonte: Perfil do Município: http://bi.mte.gov.br/bgcaged/caged_perfil_municipio/index.php (2017) 

 

A meio caminho entre Campinas e Sorocaba, Salto dista 104 km de São Paulo. O 

PIB per capita do Município é de R$ 49.036,44 (IBGE, 2015). A título de comparação, 

abaixo podem ser vistos os PIBs de cidades vizinhas: 

 

Tabela 4 – PIBs de Municípios Vizinhos a Salto 

SP Campinas R$ 48.449,65 

SP São Paulo R$ 54.357,81 

SP Sorocaba R$ 47.396,33 

SP Indaiatuba R$ 52.628,42 

SP Itu R$ 43.971,69 

SP Elias Fausto R$ 32.544,13 

SP Jundiaí R$ 98.825,53 

SP Cabreúva R$ 83.830,70 

http://atlasbrasil.org.br/2013/
http://bi.mte.gov.br/bgcaged/caged_perfil_municipio/index.php
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SP Itupeva R$ 84.719,40 

 

                                    Fonte: IBGE: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/salto/panorama 

 

Em relação à educação formal na cidade de Salto, temos as seguintes 

características: 

 

Tabela 5 – Dados Educacionais do Município de Salto 

DADOS EDUCACIONAIS – 2015 

Número de Docentes por Nível de Ensino 

Docentes - Ensino Fundamental  749 

Docentes - Ensino Fundamental - escola privada  136 

Docentes - Ensino Fundamental - escola pública estadual  386 

Docentes - Ensino Fundamental - escola pública federal  0 

Docentes - Ensino Fundamental - escola pública municipal 227 

Docentes - Ensino Médio  383 

Docentes - Ensino Médio - escola privada  57 

Docentes - Ensino Médio - escola pública estadual 291 

Docentes - Ensino Médio - escola pública federal  35 

Docentes - Ensino Médio - escola pública municipal  0 

Docentes - Ensino Pré-escolar  192 

Docentes - Ensino Pré-escolar - escola privada  35 

Docentes - Ensino Pré-escolar - escola pública estadual  0 

Docentes - Ensino Pré-escolar - escola pública federal  0 

Docentes - Ensino Pré-escolar - escola pública municipal  157 

Número de Escolas por Nível de Ensino 

Escolas - Ensino Fundamental  33 

Escolas - Ensino Fundamental - escola privada  6 

Escolas - Ensino Fundamental - escola pública estadual  17 

Escolas - Ensino Fundamental - escola pública federal  0 
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Escolas - Ensino Fundamental - escola pública municipal  10 

Escolas - Ensino Médio  16 

Escolas - Ensino Médio - escola privada  4 

Escolas - Ensino Médio - escola pública estadual  11 

Escolas - Ensino Médio - escola pública federal  1 

Escolas - Ensino Médio - escola pública municipal  0 

Escolas - Ensino Pré-escolar  24 

Escolas - Ensino Pré-escolar - escola privada  12 

Escolas - Ensino Pré-escolar - escola pública estadual  0 

Escolas - Ensino Pré-escolar - escola pública federal  0 

Escolas - Ensino Pré-escolar - escola pública municipal  12 

Número de Matrículas por Nível de Ensino 

Matrícula - Ensino Fundamental  13.388 

Matrícula - Ensino Fundamental - escola privada  1.895 

Matrícula - Ensino Fundamental - escola pública estadual  7.450 

Matrícula - Ensino Fundamental - escola pública federal  0 

Matrícula - Ensino Fundamental - escola pública municipal  4.043 

Matrícula - Ensino Médio  5.302 

Matrícula - Ensino Médio - escola privada  470 

Matrícula - Ensino Médio - escola pública estadual  4.530 

Matrícula - Ensino Médio - escola pública federal  302 

Matrícula - Ensino Médio - escola pública municipal  0 

Matrícula - Ensino Pré-escolar  2.813 

Matrícula - Ensino Pré-escolar - escola privada  394 

Matrícula - Ensino Pré-escolar - escola pública estadual  0 

Matrícula - Ensino Pré-escolar - escola pública federal  0 

Matrícula - Ensino Pré-escolar - escola pública municipal  2.419 

 

Fonte: INEP/MEC - Censo Educacional 2015: http://portal.inep.gov.br/censo-escolar2 

 
2 NOTA: Atribui-se zero aos valores dos municípios onde não há ocorrência da variável. 
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No que diz respeito às escolas públicas e particulares, Salto apresenta as seguintes 

instituições3: 

• 1 Escola Pública Federal (IFSP-Salto), ofertando 2 cursos Técnicos 

Concomitantes e Subsequentes, 2 cursos de Ensino Técnico Integrado ao Médio, 2 cursos 

de Tecnologia e 1 Pós-graduação lato sensu; 

• 18 Escolas Públicas Estaduais, ofertando Ensino Fundamental, Ensino Médio e 

Educação de Jovens e Adultos; 

• 14 CEMUS, Centros Municipais de Educação, ofertando Educação Infantil I 

(creche), Educação Infantil II e III, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos; 

• 1 CEMIP/SENAI, Centro Municipal de Iniciação Profissional, parceria entre a 

Prefeitura Municipal, SENAI e Associação das Indústrias de Salto; 

• 20 Escolas Particulares, abrangendo Ensino Infantil, Fundamental, Médio e 

Técnico, incluindo a Escola SESI; 

• 1 Centro Universitário particular, CEUNSP, que oferece cursos de graduação e de 

pós-graduação. 

 
2.3 Dados Institucionais 

NOME: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo  

CÂMPUS: Salto      

SIGLA: IFSP-SLT 

CNPJ: 10.882.594/0012-18 

ENDEREÇO: Rua Rio Branco, 1780, Vila Teixeira – Salto/SP CEP: 13320-271  

TELEFONES: (11) 4602-9191 

FACSÍMILE: (11) 4602-9181  

PÁGINA INSTITUCIONAL NA INTERNET: http://slt.ifsp.edu.br  

ENDEREÇO ELETRÔNICO: salto@ifsp.edu.br  

DADOS SIAFI: UG: 153026  

GESTÃO: 26439 

 
3 Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. Disponível em: http://www.educacao.sp.gov.br/central-

de-atendimento/index_escolas.asp. 

http://slt.ifsp.edu.br/
mailto:neves@cefetsp.br
http://www.educacao.sp.gov.br/central-de-atendimento/index_escolas.asp
http://www.educacao.sp.gov.br/central-de-atendimento/index_escolas.asp
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AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO: Portaria n.º 1.713 do Ministro da 

Educação, publicada no DOU de 20/10/2006. 

 

2.4 Estrutura Física 

 

O Câmpus Salto está instalado em uma área de 4.796,66m², sendo 3.313m² de área 

construída. Em termos de infraestrutura,  possui 8 salas onde são desenvolvidas as aulas 

teóricas; 6 laboratórios de Informática; 2 laboratórios de Eletrônica; 1 laboratório de 

Eletricidade; 1 laboratório de Automação Industrial; 1 laboratório de 

Hidráulica/Pneumática; 1 laboratório de Processos Industriais; Biblioteca; Auditório e 

Cantina. 

 

Tabela 6 – Infraestrutura Física do Câmpus Salto 

Instalações Quantidade  Área (m²) 

Auditório 1 133,4 

Biblioteca 1 100,67 

Instalações Administrativas 8 208,33 

Laboratórios 12 1.001,7 

Salas de Aula 8 812,4 

Sala de Coordenação 1 115,4 

Sala de Docentes 1 118,8 

Outras Áreas 822,3 

Total 3.313 
 

         Fonte: Pesquisa Interna – Elaboração Própria 

 

No 2° semestre de 2018, em uma parceria entre a Prefeitura Municipal de Salto e 

a Reitoria do IFSP, firmou-se um contrato de concessão de direito real de uso, segundo o 

qual a escola municipal “Prof.ª Maria Constança de Miranda Campos” passa a abrigar o 

Câmpus Salto II. Esse novo espaço oferece 5 salas de aula com capacidade para 40 

estudantes, 1 laboratório de informática com 20 máquinas, 1 quadra poliesportiva coberta, 

1 sala para administrativos, 1 sala para secretaria, 1 copa e 4 banheiros. 

 Também está em andamento a construção de uma nova sede para a instituição, 

que recebeu da prefeitura a doação de uma área de 30.000 m² para abrigar a nova unidade. 
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Finalizados a documentação de transferência de dominialidade do terreno e os trâmites 

licitatórios e de utilização dos recursos disponibilizados para esse fim, as obras tiveram 

início em janeiro de 2019 A área em construção totalizará 5.159 m2 e contará com: 15 

laboratórios (Oficina, CAD/CAM, Hidráulica e Pneumática, Eletricidade e Energias 

Renováveis, Processos, Eletrônica, Informática, Ciências, Linguagens, 

Arte/Cultura/Lazer, Laboratório Integrador), 12 salas de aula, Cantina, Restaurante, 

Quadra Poliesportiva, Biblioteca, Sala para o Grêmio/DA, Auditório, Sala de Reuniões e 

Sala de Atendimento Individualizado. 

A conquista de novos espaços permitirá a expansão das políticas educacionais da 

instituição, possibilitando o aumento da oferta de novos cursos e ampliação do 

atendimento à comunidade. 

 

2.4.1 Acessibilidade 

 

O IFSP Câmpus Salto atende a legislação vigente sobre acessibilidade, a saber: 

Decreto nº 5.296 de 02 de dezembro de 2004 (BRASIL, 2004) - Regulamenta as Leis 

nº 10.048, de 8 de novembro de 2000 (BRASIL, 2000a), que dá prioridade de 

atendimento às pessoas que especifica, e nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000 

(BRASIL, 2000b), que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da 

acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá 

outras providências. 

O prédio do Câmpus Salto conta com banheiros adaptados para receberem 

alunos cadeirantes, equipamentos de apoio a estudantes com necessidades especiais, 

professora de LIBRAS, rampas de acesso, estacionamento com vagas demarcadas e 

bebedouros adaptados. Além disso, por meio do Núcleo de Atendimento a Pessoas com 

Necessidades Educacionais Especiais (NAPNE), o câmpus tem condição de desenvolver 

soluções específicas que se façam necessárias. 

 

2.5 Biblioteca: Acervo do Câmpus Salto 

 

A biblioteca do IFSP Câmpus Salto atende o público nos períodos matutino, 

vespertino e noturno, possuindo espaços onde os usuários podem realizar suas atividades 

de estudo e leitura. Como toda unidade instalada nos Institutos Federais, tem 
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característica híbrida de Biblioteca Escolar e Universitária, atendendo a uma diversificada 

gama de usuários de faixas etárias e formações diversificadas.  

A comunidade acadêmica pode realizar empréstimo domiciliar de livros, 

periódicos, CDs e DVDs por meio de um sistema informatizado (Pergamum), que garante 

também serviços on-line de renovação, consulta e reserva de materiais bibliográficos. 

Todos os alunos regularmente matriculados, professores e servidores técnicos-

administrativos do Câmpus Salto estão previamente habilitados a utilizar os serviços 

disponíveis na biblioteca. Para tanto, faz-se necessária a apresentação do documento de 

identificação estudantil ou funcional.  A comunidade externa, por sua vez, pode utilizar 

o espaço da biblioteca e consultar localmente o acervo, porém não está habilitada a 

realizar o empréstimo domiciliar de livros. 

O acervo está distribuído em diversas áreas do conhecimento, abrangendo 

principalmente os cursos oferecidos pelo câmpus, estando em constante expansão, sendo 

que o acervo midiático está em processamento técnico para ser disponibilizado à 

comunidade acadêmica nas formas de empréstimo domiciliar.  

A seguir são apresentados dados sobre a distribuição do acervo físico da biblioteca 

do IFSP Câmpus Salto. 

 

Tabela 7 – Distribuição do Acervo Físico da Biblioteca do Câmpus Salto 

Tipo de obra Área Exemplares Títulos Material 

Adicional 

Livros                         Ciências Exatas e da 

Terra 

1895 368 8 

Livros                         Ciências Biológicas 12 8 0 

Livros                         Engenharias 1033 192 0 

Livros                         Ciências da Saúde 5 5 0 

Livros                         Ciências Agrárias 1 1 0 

Livros                         Ciências Sociais 

Aplicadas 

948 252 1 

Livros                         Ciências Humanas 381 207 0 

Livros                         Linguística, Letras e 

Artes 

720 466 10 

TCC - Graduação                Ciências Exatas e da 

Terra 

19 18 0 

TCC - Graduação                Engenharias 6 6 0 

Referência                     Ciências Humanas 6 6 0 

Referência                     Linguística, Letras e 

Artes 

17 13 0 

Periódicos                     Ciências Sociais 

Aplicadas 

11 1 0 

  Recursos Midiáticos 
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Gravação de som                Ciências Humanas 1 1 0 

DVD                            Ciências Exatas e da 

Terra 

1 1 0 

CD-ROM                         Ciências Exatas e da 

Terra 

38 5 0 

CD-ROM                         Ciências Sociais 

Aplicadas 

2 1 0 

CD-ROM                         Ciências Humanas 3 3 0 

CD-ROM                         Linguística, Letras e 

Artes 

47 11 0 

          

  TOTAL GERAL 5146 1565 19 

 

Fonte: Estatísticas fornecidas pelo relatório da Biblioteca do Câmpus Salto em 2018 

 

Além do acervo físico, a Biblioteca oferece aos seus usuários acesso ao conteúdo 

do Portal de Periódicos Capes, Biblioteca Virtual da Pearson e à Coleção de Normas 

Técnicas por meio de contrato firmado com a empresa Target.  

O Portal de Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES) disponibiliza acesso a uma biblioteca virtual que abrange diversos 

periódicos, livros nacionais e internacionais de diversas áreas do conhecimento. Conta 

com um acervo de mais de 37 mil títulos com texto completo, 130 bases referenciais, 12 

bases dedicadas exclusivamente a patentes, além de enciclopédias, obras de referência e 

conteúdo audiovisual. 

A assinatura da Biblioteca Virtual Pearson veio para ampliar e enriquecer o 

acervo disponível à comunidade acadêmica, de modo a disponiblizar integralmente o 

conteúdo de mais de 20 editoras, abrangendo diversas áreas do conhecimento, sendo 

atualizada regularmente e estando sempre em expansão. Como resultado, a comunidade 

conta com mais de 5.300 títulos disponíveis. Alunos e servidores podem acessar o 

conteúdo dessa biblioteca de duas formas: via SUAP (Sistema Unificado de 

Administração Pública) ou por meio de um sistema informatizado (Pergamum). 

Outro conteúdo que cabe destacar é a assinatura via Web de Normas Técnicas 

ABNT (NBR) e MERCOSUL (AMN) por meio de contrato assinado com a empresa 

Target – recurso de extrema importância para a comunidade acadêmica, pois assegura 

acesso integral online às Normas Técnicas, devendo o usuário apenas efetuar a busca da 

norma desejada no sistema informatizado da biblioteca. 

Por meio de portaria emitida em maio de 2018, o Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia de São Paulo definiu como serviços de natureza contínua a 
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assinatura de Normas Técnicas, da Biblioteca Virtual, o fornecimento de exemplares de 

jornais e revistas e a manutenção do Software Pergamum, assegurando a continuidade e 

disponibilidade de uso dessas ferramentas de ensino. 

Além disso, oferece orientação ao uso de normas de trabalhos acadêmicos, 

confecção de fichas catalográficas, empréstimos entre bibliotecas do IFSP, acesso a 

terminal de consulta e disponibiliza sinal de Internet via rede wireless. A biblioteca 

disponibiliza também 5 microcomputadores interligados à Internet e com recursos 

multimídia, possibilitando aos usuários uma ampliação de fontes e recursos de pesquisa 

e espaço para estudo coletivo. 

 

2.6 Contexto Escolar 

 

Para traçar o perfil dos discentes do Câmpus Salto foram coletados dados do 

Relatório de Caracterização Socioeconômica disponível no Sistema Unificado de 

Administração Pública (SUAP), responsável pela gestão integrada de processos 

administrativos e acadêmicos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de 

São Paulo.  

O relatório socioeconômico possui um total de 459 alunos caracterizados. 

Considerando que atualmente o Câmpus Salto conta com aproximadamente 650 alunos 

regularmente matriculados, o quantitativo de respostas corresponde a 70,6% do total de 

estudantes.  

 Por meio dos dados pessoais relacionados a sexo, idade, estado civil, raça e origem 

escolar, elencados nos gráficos de 01 a 06, identificamos que o perfil dos estudantes do 

câmpus é predominantemente formado por jovens, com faixa etária entre 18 e 29 anos, 

do sexo masculino, solteiros, autodeclarados brancos e oriundos de escolas públicas.  
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Gráfico 1 – Sexo dos alunos matriculados no Câmpus Salto 

 

Fonte: SUAP 

 

 

Gráfico 2 – Faixa Etária dos alunos matriculados no Câmpus Salto 

 

Fonte: SUAP 
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Gráfico 3 – Estado Civil dos alunos matriculados no Câmpus Salto 

 

Fonte: SUAP 

 

 

Gráfico 4 – Raça dos alunos matriculados no Câmpus Salto 

 

Fonte: SUAP 
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Gráfico 5 – Escola de origem do Ensino Fundamental dos alunos matriculados no 

Câmpus Salto 

 
Fonte: SUAP 

 

 

Gráfico 6 – Escola de origem do Ensino Médio dos alunos matriculados no 

Câmpus Salto 

 

Fonte: SUAP 
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Gráfico 7 – Tipo de Zona Residencial dos alunos matriculados no Câmpus Salto 

 
Fonte: SUAP 

 

 

Gráfico 8 – Tipo de Imóvel dos alunos matriculados no Câmpus Salto 

 
Fonte: SUAP 
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Gráfico 9 – Situação de Trabalho dos alunos matriculados no Câmpus Salto 

 
Fonte: SUAP 

 

 

Gráfico 10 – Renda Bruta Familiar dos alunos matriculados no Câmpus Salto 

 

Fonte: SUAP 
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Gráfico 11 – Renda Per Capita dos alunos matriculados no Câmpus Salto 

 

Fonte: SUAP 

 

 

Gráfico 12 – Responsável Financeiro dos alunos matriculados no Câmpus Salto 

 

Fonte: SUAP 
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Gráfico 13 – Situação de Trabalho do Responsável Financeiro dos alunos 

matriculados no Câmpus Salto 

 

Fonte: SUAP 

 

 

Gráfico 14 – Nível de Escolaridade do Principal Responsável Financeiro dos alunos 

matriculados no Câmpus Salto 

 

Fonte: SUAP 
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Gráfico 15 – Nível de Escolaridade dos pais dos alunos matriculados no Câmpus 

Salto 

 

Fonte: SUAP 

 

 

Gráfico 16 – Nível de Escolaridade das mães dos alunos matriculados no Câmpus 

Salto 

 

Fonte: SUAP 
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básicas, é insuficiente para apreender a realidade complexa na qual nossos estudantes 

estão inseridos. Para enriquecer a análise, é necessário considerar elementos relacionados 

à dificuldade ou o não acesso a bens e serviços como educação, saúde, a precariedade do 

trabalho, questões ligadas ao pertencimento espacial, étnico-racial, social, dentre outras.  

    Soma-se a isso a expansão da Rede Federal, que impulsionou a oferta de vagas 

nas instituições de educação profissional e tecnológica e deu início a um projeto de 

inclusão que trouxe uma mudança no perfil dos estudantes, criando uma demanda pela 

garantia de sua permanência nas instituições e demonstrando que a política de expansão 

está intimamente ligada à política de assistência estudantil.   

  Nesse sentido, torna-se necessário o investimento em políticas e programas de 

suporte, orientação e acompanhamento ao discente no intuito de democratizar as 

condições de permanência de modo que os efeitos das desigualdades sociais e regionais 

não interfiram em seu processo formativo. 

 

2.7 Recursos Humanos 

 

2.7.1 Corpo Docente 

 

Quadro 1 – Corpo Docente – Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 

NOME DO SERVIDOR 
REGIME DE 

TRABALHO 
TITULAÇÃO ÁREA 

Ailson Teixeira Marins RDE Especialização 

Automação – 

Mecânica 

Almerinda Antonia 

Barbosa Fadini RDE Doutorado Geografia 

Amauri Amorim RDE Doutorado Física 

Ana Paula da Rosa RDE Mestrado 

Informática – Banco 

de Dados 

Anderson Yassuhiro Afuso RDE Mestrado Matemática 

Bruna Lammoglia RDE Doutorado Matemática 

Bruno do Amaral RDE Especialização Eletrônica 

Caio Marcus Dias Flausino 

Gomes  RDE Mestrado Engenharia Elétrica 

Carla Jeanny Fusca RDE Mestrado Letras - Espanhol 

Cathia Alves RDE Doutorado Educação Física 

Cibele Lima de 

Albuquerque Galvani RDE Doutorado Biologia 

Claudio Haruo Yamamoto RDE Doutorado 

Informática - Banco 

de Dados 
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Cláudio Henrique José 

Ballande Romanelli RDE Mestrado 

Desenvolvimento 

Humano e 

Tecnologias 

Cláudio Luis Roveri Vieira RDE Mestrado 

Informática - Banco 

de Dados 

Damione Damito Sanches 

Sigalas Dameão da Silva  RDE Especialização Informática - Redes 

Ed Alencar Dias da Silva RDE Mestrado Engenharia Mecânica 

Edilson Aparecido Bueno RDE Doutorado Engenharia Elétrica 

Edson Murakami RDE Doutorado 

Informática - Banco 

de Dados 

Eduardo Tadeu Gonçalves 

Filho 40 horas Especialização 

Informática - Banco 

de Dados  

Eli Gomes Castanho RDE Doutorado Letras – Espanhol 

Erico Pessoa Felix RDE Doutorado Engenharia Mecânica 

Fabio Alexandre Caravieri 

Modesto RDE Mestrado 

Informática - Banco 

de Dados 

Fabio de Paula Santos 40 horas Doutorado 

Informática - Banco 

de Dados 

Fábio Lumertz Garcia RDE Doutorado 

Automação - Elétrica 

III 

Fabíola Tocchini de 

Figueiredo RDE Mestrado 

Automação - 

Mecânica VII 

Fabricia da Silva Santos de 

Souza RDE Especialização Letras - Libras 

Felipe Antonio Moura 

Miranda RDE Doutorado Engenharia Elétrica 

Filipe Mantovani Ferreira RDE Doutorado Português – Inglês 

Francisco Diego Garrido da 

Silva RDE Mestrado Engenharia Mecânica 

Francisco Rosta Filho RDE Mestrado 

Automação – 

Mecânica 

Giácomo Augusto Bonetto 40 horas Doutorado Matemática 

Giovana Yuko Nakashima RDE Doutorado 

Informática – Banco 

de Dados 

Graziela Bachião M. C. 

Pereira de Paula RDE Mestrado Português – Inglês 

Ivonete Fernandes de 

Souza RDE Mestrado 

Automação – 

Economia 

Joana de São Pedro RDE Doutorado Linguística Aplicada 

Juliana Arruda Vieira RDE Graduação Matemática 

Karina Aparecida de 

Freitas Dias de Souza RDE Doutorado Química 

Leonardo Borges da Cruz RDE Doutorado Sociologia 

Lin Chau Jen RDE Doutorado Engenharia Mecânica 

Luís Henrique Sacchi RDE Doutorado 

Informática – Banco 

de Dados 
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Luiz Antonio Ferrari RDE Mestrado 

Automação – 

Mecânica 

Luiz Arnaldo Biagio RDE Mestrado Engenharia Mecânica 

Luiz Eduardo Miranda José 

Rodrigues RDE Mestrado 

Automação – 

Mecânica 

Márcio Pironel RDE Mestrado Matemática 

Marcos Alexandre 

Capellari RDE Doutorado História 

Marisol Gosse Bergamo RDE Especialização Libras 

Mateus Cruz Maciel de 

Carvalho RDE Doutorado Português – Inglês 

Maurício Bronzatto RDE Doutorado 

Educação – 

Pedagogia 

Mauro Sérgio Braga RDE Doutorado Elétrica 

Nilson Roberto Inocente 

Júnior RDE Mestrado 

Automação – 

Eletrônica 

Paulo Sérgio Prampero RDE Doutorado Informática 

Pedro Henrique Franco 

Becker 40 horas Especialização 

Informática – 

Telecomunicações 

Reinaldo Batista Leite RDE Mestrado 

Automação – 

Produção 

Reinaldo do Valle Junior RDE Especialização Informática – Redes 

Rejane Cristina de 

Carvalho Brito RDE Doutorado Português – Inglês 

Renato Francisco L. Mello RDE Mestrado Matemática 

Ricardo Dantas Demattê RDE Mestrado 

Informática – 

Sistemas  

Ricardo Zani RDE Doutorado Artes 

Seila Vasti Faria de Paiva RDE Mestrado 

Informática – Banco 

de Dados 

Silvio Cesar Otero Garcia RDE Doutorado Matemática 

Tatiana Bussaglia RDE Especialização Administração 

Uesclei Costa Santos RDE Graduação Elétrica 

Vânia Gomes RDE Doutorado Filosofia 

William Portilho de Paiva RDE Doutorado 

Automação – 

Mecânica 
Fonte: Coordenadoria de Gestão de Pessoas – CGP/SLT 

 

2.7.2 Corpo Administrativo 

 

Quadro 2 – Corpo Técnico-Administrativo em Educação 

NOME DO 

SERVIDOR 
CARGO SETOR TITULAÇÃO 

Adla Alves Alexandre 
Técnica em Assuntos 

Educacionais 
CSP Mestrado 
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Adriele Dalpino Conessa Bibliotecária/documentalista CBI Especialização 

Aguimar Pereira dos 

Santos 

 

Assistente de Alunos 

 

CAE Ensino Médio 

Aline Rosa Pieroni 

Assistente em 

Administração 

 

CGP Mestrado 

Alissa Iegoroff de 

Almeida 

Assistente em 

Administração 

 

CLT Especialização 

André Santos Luigi 

Técnico em Assuntos 

Educacionais 

CRA 

Mestrado 

Andressa Benedetti 

Tropalde Auxiliar de Biblioteca CBI Especialização 

Carlos Alberto Melo 

Piazentin Técnico Contabilidade CCF Especialização 

Carlos Roberto Feitoza 

de Melo 

Técnico de Tecnologia da 

Informação CTI Graduação 

Cristiane Delega da Silva 

Assistente em 

Administração CDI Especialização 

Daisy de Fátima do 

Amaral Aristides Auxiliar de Biblioteca CPI Graduação 

Damito Sanches Sigalas 

Dameão da Silva Assistente de Alunos CLT Especialização 

Daniel Alves Marinho e 

Souza 

Assistente em 

Administração CAP Ensino Médio 

Denise de Oliveira 

Iegoroff 

Assistente em 

Administração CAP Especialização 

Elton Tavares Rosa 

Assistente em 

Administração CLT Especialização 

Felipe Gustavo Leite 

Cordeiro 

Assistente em 

Administração CCF Ensino Médio 

Fernanda Romanezi da 

Silveira Pedagoga CSP Doutorado 

Guilherme Marciano 

Gonçalves 

Técnico em Laboratório – 

Automação FCC Graduação 

Grafir Leite Júnior 

Assistente em 

Administração CEX Ensino Médio 

Karina Cristiane Belz 

Garcia Pedagoga 

Servidora 

em Licença Doutorado 

Laura Maria Farias Leite 

de Almeida 

 

Contadora 

 

CCF Especialização 

Lilian Teruko Fukuhara 

Assistente em 

Administração CCF Graduação 

Lucas Alves de Andrade 

Técnico de Tecnologia da 

Informação CTI Graduação 

Lucas Bogoni 

Técnico em Assuntos 

Educacionais CAE Especialização 

Luciana Martins de 

Souza C. Guimarães Psicóloga CSP Mestrado 

Luciano Toledo de 

Barros Assistente de Alunos CRA Graduação 
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Mayara Gomes Cadette Assistente Social CSP Especialização 

Marcelo Bariani Andrade 

Técnico de Tecnologia da 

Informação CTI Especialização  

Marcio Balbino da Silva Bibliotecário/documentalista CBI Especialização 

Marcos Paulo Correa 

Miguel Assistente de Alunos CAE Ensino Médio 

Marli Zavala Bologna 

Incaú Administradora CRA Especialização 

Miriam de Almeida 

Talge Administradora CDI Especialização  

Nayari Marie Lessa 

Técnica em Laboratório – 

Eletrônica FCC Graduação 

Nelson Esteves dos Reis 

Júnior 

Técnico em Assuntos 

Educacionais CEX Especialização 

Régis Eduardo Suda 

Assistente em 

Administração CAP Especialização   

Renata Maciel Portes 

Assistente em 

Administração 

Servidora 

em Licença Especialização   

Sergio Crucello Neto 

Técnico de Tecnologia da 

Informação CTI Ensino Médio 

Solange Floriano 

Penteado Costa 

Assistente em 

Administração CGP Especialização 

Thiago da Silva Bicalho 

Assistente em 

Administração CRA Graduação 

Thiago de Oliveira 

Moysés 

Técnico em laboratório – 

Informática CTI Ensino Médio 

Tiago Marinho de Souza Assistente de Alunos CAE Ensino Médio 

Vanessa Romancene 

Pereira Gomes Administradora CGP Especialização  

Wellington Romão 

Santos 

Assistente em 

Administração CAP Ensino Médio 

Williana Angelo da Silva Assistente Social CSP Mestrado 
 

Fonte: Coordenadoria de Gestão de Pessoas – CGP/SLT 

 

2.8 Organograma 
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Figura 2 – Organograma do IFSP Câmpus Salto 

CARGO FUNÇÃO  CARGO FUNÇÃO 
Diretor-Geral (DRG) CD2  Coord. Sociopedagógica (CSP) FG2 

Coord. de Extensão (CEX) FG1  Coord. de Biblioteca (CBI) FG2 

Coord. de Pesquisa, Inovação e Pós-
Graduação (CPI) 

FG1  Coord. de Cursos (FCC – 7) FCC 

Coord. de Apoio à Direção (CDI) FG2  Diretor Adjunto de Administração (DAA) CD4 

Coord. de Tecnologia da Informação (CTI) FG2  Coord. de Licitações e Contratos (CLT) FG1 

Diretor Adjunto Educacional (DAE) CD4  Coord. de Gestão de Pessoas (CGP) FG2 

Coord. de Apoio ao Ensino (CAE) FG2  Coord. de Contabilidade e Finanças (CCF) FG2 

Coord. de Registros Acadêmicos (CRA) FG1  Coord. de Almox., Manut. e Patrimônio (CAP) FG2 

 
Fonte: Pesquisa Interna – Elaboração Própria 
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Capítulo 3 – Princípios Políticos e Pedagógicos 

 

Tendo como inspiração os pressupostos do Art. 5º da Constituição Federal de 1988 

– segundo os quais a educação deve visar ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu 

preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho (BRASIL, 1988) 

–, o Projeto Político-Pedagógico do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

de São Paulo – Câmpus Salto assume como fundamento de sua intenção educativa uma 

formação contextualizada, favorecedora da construção de conhecimentos, habilidades e 

valores para o desenvolvimento humano integral e para a participação na sociedade. 

Assim, “saber-fazer” e “saber-ser” se articulam como proposta formativa para que o 

sujeito tenha a possibilidade de desenvolver suas potencialidades e educar-se em direção 

a uma cidadania consciente e ativa, em que o diálogo, a crítica e o debate de ideias se 

façam presentes.  

Mais do que capacitar profissionais para o mercado de trabalho, visamos à 

preparação de cidadãos para o mundo do trabalho – uma formação integral que pretende 

superar a noção historicamente construída de divisão social do trabalho entre a ação de 

executar e a ação de pensar, dirigir ou planejar. Portanto, um processo de 

profissionalização mais abrangente e flexível, que incorpore valores ético-políticos e 

conteúdos históricos e científicos da práxis humana, promovendo o diálogo entre 

conhecimentos científicos, tecnológicos, sociais e humanísticos e aqueles exigidos para o 

exercício profissional.  

A formação integrada tem em vista a autonomia dos sujeitos, a fim de que estes 

possam compreender-se no mundo e atuar nele pelo trabalho, transformando a natureza e 

a cultura em função das necessidades coletivas da humanidade, ao mesmo tempo em que 

se ocupam da preservação e da sustentabilidade de seu entorno. 

Uma educação digna, e que se pretenda inclusiva e emancipadora, não pode 

prescindir da reflexão sobre as bases de uma vida democrática, na qual se articulam a 

ética, a cidadania e a participação política dos indivíduos na sociedade (BRASIL, 1998a).   

 

3.1 Ética, Cidadania e Inclusão Social  

   

O caráter social da vida de cada indivíduo é uma construção que se realiza na 

interação com outros indivíduos. Essas relações são históricas e mediadas pelas 
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instituições em que os indivíduos convivem, pelas classes e categorias a que pertencem e 

pelos interesses e poderes que nelas estão em circulação. Da mesma forma, a cidadania é 

uma construção histórico-social, cujo sentido mais pleno aponta para o direito de falar e 

ser ouvido pelos outros. Ser cidadão, portanto, é participar de uma sociedade tendo direito 

a ter direitos, bem como construir novos direitos e rever os já existentes. É por meio de 

seu fazer criativo na sociedade que os indivíduos se constituem e constroem sua marca 

humana. 

Admitir e defender direitos humanos significa reconhecer não apenas esta ou 

aquela propriedade de alguns sujeitos, mas que o direito de ser humano é um 

estatuto que todas as pessoas têm o dever moral de, consciente e 

voluntariamente, conceder-se umas às outras. (BRASIL, 1998a, p. 54)      

 

Quando age no mundo e constrói a si mesmo, na relação com os outros, o 

indivíduo tem em vista a sua realização, a qual se apresenta como a expectativa de 

concretizar algo cultural e historicamente definido como bem. Um dos nomes que o bem 

assume, como finalidade da vida humana, é felicidade, que tem sempre um caráter 

coletivo quando se leva em conta a dimensão política da sociedade.  

O bem comum é bem coletivo, bem público – o campo, portanto, da democracia, 

como espaço de realização de direitos civis (liberdade de ir e vir, de pensamento e fé, de 

propriedade), de direitos sociais (bem-estar econômico, segurança) e de direitos políticos 

(de participação no exercício do poder). Uma sociedade realmente democrática demanda 

o exercício do poder numa perspectiva de pluralidade.  

Por sua vez, a perspectiva de pluralidade se vincula estreitamente à de alteridade, 

de consideração e valorização da presença do outro como constituinte da identidade de 

cada indivíduo.  

 
Cidadania é liberdade em companhia. A liberdade que se experimenta 

socialmente não significa apenas ausência de constrangimentos, mas 

principalmente possibilidade de empreender uma ação, um gesto que tem, na 

relação com os outros em sociedade, um caráter político. A experiência da 

liberdade se dá num contexto social, coletivo e, portanto, ninguém é livre 

sozinho. Isso significa que, para garantir a existência da liberdade, os 

indivíduos devem ser capazes de formular opções que levem em consideração 

sua satisfação, tendo consciência da importância de contemplar 

simultaneamente necessidades e desejos dos que estão à sua volta — este é um 

diferencial na noção de liberdade. A liberdade é compartilhada e, portanto, o é 

também a responsabilidade: corresponsabilidade, partilha de deveres e 

poderes, que pressupõe a criação de um espaço de superação do individualismo 

e de possibilidade de definição de regras e normas de comportamento com a 

participação de todos e levando-se em conta a felicidade de todos. (BRASIL, 

1998a, p. 55) 
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Verifica-se, assim, como ética e política se associam. É na condição de cidadãos 

que os indivíduos realizam suas escolhas e se posicionam em relação às opções que lhe 

são apresentadas socialmente. Refletir criticamente sobre os princípios democráticos de 

exercício do poder contribui para ampliar a participação política e afirmar a dignidade 

humana. 

A propósito, a dignidade humana não se realiza sem uma sociedade e uma escola 

inclusivas. Há, sem dúvida, um avanço no sentido de construir a escola como esfera 

pública de direitos por meio da democratização do acesso e da permanência das infâncias 

e adolescências populares. No entanto, a escola só será pública caso se torne um espaço-

tempo de socialização em valores públicos, opostos a lógicas de mérito, processos 

seletivos reprovadores e excludentes, classificatórios e hierarquizantes, que reforçam a 

inferiorização dos estudantes populares nos padrões segregadores de poder, de trabalho, 

renda e moradia, entre outros.  

 

Os índices de reprovação e de classificação dessas infâncias-adolescências 

populares, sua classificação como fracassados, repetentes, desacelerados, com 

problemas de aprendizagem, a condenação de milhares a percursos escolares 

truncados não são expressão de termos avançado na construção-consolidação 

de um sistema de educação pública, regido por valores de socialização 

públicos, igualitários. Ao contrário, ao chegarem com tanto esforço à escola 

pública, continuam submetidos a processos de socialização que reproduzem 

lógicas, valores, identidades subalternizadas dos processos de socialização a 

que foram e serão submetidos nos padrões de trabalho e de segregação social 

e racial. As políticas oficiais de avaliações externas ranqueadoras, em que essas 

infâncias-adolescências e suas identidades sociais, raciais, de campo, periferias 

aparecem como fracassadas, não apontam para valores públicos, igualitários, 

de socialização. Apontam para uma tensão entre valores públicos e privados 

na democratização da escola. (ARROYO, 2013, p. 667-668) 

 

Mais do que a democratização do acesso, a socialização na lógica do público, uma 

das preocupações de nosso fazer educacional, evitará condenar o aluno, enquanto 

permanece na escola, ao mero aprendizado de competências elementares para trabalhos 

precários ou para uma sobrevivência imprevisível. Tão importante quanto alargar o 

sistema de educação é alargar a esfera pública como espaço de direitos, para que os 

segregados na esfera privada dos padrões de trabalho, renda e moradia tenham no Câmpus 

Salto do IFSP um intervalo em relação a esses processos segregadores, promotores de 

desigualdades.  

 

3.1.1 Convivência ética e democrática 
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Nota-se, nas sociedades contemporâneas, as escolas incluídas, o aumento de atos 

desrespeitosos, como agressões, vandalismos, preconceitos e humilhações. É cada vez 

maior a dificuldade de encontrar formas de resolução de conflitos que não incluam a 

violência (TOGNETTA; MENIN, 2017). Os ciberespaços, ao mesmo tempo em que 

ampliaram exponencialmente as interações entre as pessoas, multiplicaram formas de 

comunicação desrespeitosas e ofensivas.  

Diante dos problemas comportamentais e dificuldades nas relações, as escolas 

geralmente atuam no sentido de controlar ou impedir que os conflitos ocorram, quando 

deveriam utilizá-los como oportunidades para educar as relações e desenvolver ações em 

prol da melhoria do clima escolar, garantindo, por meio de uma instituição acolhedora, 

segura e justa, a promoção do bem-estar de todos. As escolas com clima escolar positivo 

tendem a apresentar qualidade no processo de ensino e aprendizagem e nos 

relacionamentos interpessoais. Além disso, podem proporcionar um ambiente de cuidado 

e confiança, abrindo espaços de participação e resolução dialógica de conflitos – espaços 

em que o senso de justiça prevalece (TOGNETTA; MENIN, 2017). 

Considerando que valores morais e a convivência também constituem um objeto 

do conhecimento que depende da tomada de consciência, é preciso oferecer 

sistematicamente oportunidades para que se possa pensar sobre o tema. Deseja-se, com 

frequência, que os alunos ajam moralmente, mas não se preveem momentos para a 

reflexão sobre as ações, os princípios, as normas, valores e sentimentos que os movem.  

Num tempo em que o sentimento do dever agoniza (LIPOVETSKY, 1994), as 

polarizações ideológicas e a intolerância de todos os tipos e matizes recrudescem, o 

diálogo conciliador se encolhe, as diferenças são flagrantemente desrespeitadas, a 

corrupção e a imoralidade se tornam endêmicas – problematizar os lugares do eu e do 

outro, a qualidade das interações e a necessidade de processos formativos mais 

humanizadores é um imperativo à escola contemporânea. 

 

3.1.1.1 Desafios à convivência ética e democrática 

  

 A sociedade contemporânea, segundo La Taille (2006), experimenta uma 

desconfiança crescente em relação à consciência moral dos indivíduos: “[...] julga-se que 

algo vai mal nas relações sociais, que a desonestidade se banaliza, assim como se 

banalizam as incivilidades e a violência, que a honra se esvai e que reina a desconfiança” 

(p. 28). Esse diagnóstico toma como base, entre outros, os resultados de uma pesquisa 
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realizada junto a 5.160 jovens de instituições de ensino médio da Grande São Paulo (LA 

TAILLE, 2006). Destacamos os seguintes aspectos: 

 

• O espaço público aparece como ameaçador ao jovem, pois nele enxerga mais 

adversários do que amigos e mais agressividade do que diálogo. 

- Ao refletir sobre como os conflitos são resolvidos no mundo de hoje, 48,5% disseram 

que “muito mais” pela agressão do que pelo diálogo, enquanto 42% disseram que 

“mais” pela agressão do que pelo diálogo.  

 

• O jovem desconfia grandemente das instituições políticas e seus representantes e 

elege a moral como essencial para a sociedade, com particular destaque para os 

valores justiça, honestidade e humildade. 

- À pergunta “Qual dos cinco itens abaixo você acha mais importante para a 

sociedade?”, obteve-se: 59% - moral; 15,3% - ciência; 10,7% - política; 10,2% - 

religião; 4,7% - arte. 

- À pergunta “Qual das quatro virtudes abaixo você acha mais importante para a 

sociedade?”, 44,5% elegeram a justiça; 35,3%, a responsabilidade; 14,1%, a 

competência profissional; e 6,1%, a tolerância. 

    

• Quanto a seus desejos, eles recaem essencialmente sobre ser tratado de forma justa 

e viver uma vida que vale a pena ser vivida. 

  

De acordo com a pesquisa, quando deixa o espaço público porque este lhe aparece 

como ameaçador, o jovem deixa também de cooperar e sinaliza que as relações de respeito 

mútuo, base de uma moralidade autônoma, não estão sendo construídas. A agressão dá o 

tom na hora de os conflitos serem resolvidos. Ao lado da desconfiança que as instituições 

políticas e seus representantes lhe inspiram, ele elege como urgentemente necessárias a 

moral e virtudes como a justiça, a honestidade e a humildade – indícios de que existe um 

anseio por cumprimento de deveres, respeito aos direitos e práticas de ações virtuosas. 

Note-se que o jovem, mergulhado numa cultura tecnológica, prefere a moral à ciência, 

vendo na primeira uma possibilidade premente de reconfiguração do espaço público 

quanto à devolução das relações de confiança perdidas. Perguntado sobre o que julga mais 

importante para sua vida, indica, em primeiro lugar, a justiça. Possivelmente, uma 



62 
 

expectativa de reverter situações de injustiça de que é vítima ou que frequentemente 

presencia no seu entorno.   

Lipovetsky (1994), para quem estamos vivendo um tempo em que as “liturgias do 

dever demiúrgico” deram lugar a um comportamento balizado por um minimalismo ético, 

acredita que, qualquer que seja o sucesso atual das perspectivas éticas, não há reabilitação 

da cultura sacrificial do dever: entramos no período pós-moralista das democracias. É a 

ética que abre passagem, anunciando uma moral indolor, livre tanto do moralismo como 

do antimoralismo. Ao dever incondicional, opõe-se o espírito de responsabilidade. 

Prefere-se o respeito da ética sem obrigações difíceis. Na base de tudo, porém, mantém-

se a eufemização do dever. Os ideais inalienáveis de dignidade e honra acabam orientados 

por direitos subjetivos e desejos, e a moral individual se torna uma moral dessubstanciada. 

Os deveres interindividuais, por sua vez, tornam-se crepusculares, já que os valores 

altruístas, em virtude da desculpabilização do egocentrismo e da desobrigação da 

dedicação aos outros, deixam de ser evidências morais aos olhos das novas gerações.  

Para Menin, Shimizu e Silva (2009), essa reinterpretação dos valores diante das 

demandas sociais contemporâneas coloca em xeque as pretensões morais das Luzes, o 

que não significa que a fronteira entre o bem e o mal tenha se turvado. Conforme Barrere 

e Martuccelli (2001), apenas não se assenta mais em critérios transcendentes consensuais. 

Suas considerações são, cada vez mais, estritamente funcionais. Para os autores, a nova 

exigência ética articula-se em torno do desejo de comunicação horizontal com outrem, 

mas não é, “[...] ao contrário da razão prática tradicional e de suas preocupações antes de 

tudo morais, fonte de normas de ação” (BARRERE; MARTUCCELLI, 2011, p. 269). O 

dever, portanto, é menos moral, no sentido exato do termo, e muito mais ético.  

No clássico “Memória e sociedade: lembranças de velhos”, Ecléa Bosi (1994) 

aborda a insuficiência da tolerância nos relacionamentos ou no convívio com o diferente. 

Se, por um lado, a tolerância é necessária aos vínculos, por outro é o mínimo garantido 

para que esses vínculos não se esfacelem. Se eles dependerem somente de tolerância, 

pouco irão progredir. E isso porque a tolerância pode significar apenas o freio moral para 

que o diferente não seja ferido nem oprimido. Pois bem, garante-se que o outro não será 

ultrajado, o que pode soar como ato civilizatório elogiável. Mas isso é tudo? Podemos 

chamar o apenas não ferir de ato civilizatório? O senso comum bastaria para se concluir 

que os vínculos humanos precisam mais do que apenas tolerância.  

O respeito, acreditamos, apresenta uma abrangência maior do que aquela 

compreendida pela tolerância, que implica não agredir, não violentar, não verbalizar o 
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preconceito, conter o autoritarismo, desviar a ofensa. Não estamos minimizando o 

benefício que essas expressões do respeito representam para a vida social. Aliás, que 

sociedade haveria se elas estivessem ausentes? Que sala de aula, por exemplo, pode 

dispensar esse contrato social? Nosso objetivo, no entanto, é considerar o respeito como 

algo que, para além de não fazer mal a outrem, inclui um investimento de excelência nos 

vínculos, uma postura que, transcendendo a evitação do mal, promove também a 

realização do bem. Que é capaz de prestar atendimento e oferecer cuidado não apenas 

porque o dever obriga, mas também porque o altruísmo e a solidariedade recomendam. 

Estudos recentes na área da Psicologia Moral têm sugerido que se valores como 

justiça, generosidade e honra, entre outros, se tornarem representações importantes que o 

indivíduo elege quando está escolhendo que tipo de pessoa deseja ser, tais valores 

influenciarão seu querer e agir (LA TAILLE, 2006), afinal, como destaca Savater (2000), 

os indivíduos costumam querer isto e aquilo em estreita relação com o que eles são. Mas 

ainda subsiste um problema: “[...] o mais autônomo dos seres fica na dependência, para 

poder estabelecer projetos de vida, das condições objetivas de sua realização e, é óbvio, 

tais condições dependem não apenas dele, mas também de pautas existenciais colocadas 

pela sociedade em que vive” (LA TAILLE, 2009, p. 47). Numa cultura acometida pelo 

“crepúsculo do dever” (LIPOVETSKY, 1994) e inclinada aos apelos da vaidade (LA 

TAILLE, 2009), em que os indivíduos se mantêm com uma noção de direitos e virtudes 

autorreferenciada, a construção da personalidade ética fica comprometida. Como 

consequência, a convivência democrática é uma impossibilidade. Segundo Tavares e 

Menin (2015), a convivência é democrática quando, em situações de conflito, discórdia 

ou tomadas de decisão, as soluções são baseadas em diálogo, em participação cooperativa, 

repudiando-se soluções autoritárias, submissas ou individualistas.  

Diante de tão grande desafio, cabe a pergunta: é papel da escola, em geral, e do 

Câmpus Salto do IFSP, em particular, empenhar-se para oferecer uma formação moral e 

ética? Alguns poderão pensar que a escola nunca será capaz de responsabilizar-se por 

uma formação consistente nesse sentido e, portanto, deve abster-se da empreitada. Outros 

considerarão que o objetivo da escola é o de ensinar conhecimentos acumulados pela 

humanidade e não se ocupar de uma formação mais ampla de seus alunos. Há, ainda, os 

que, apesar de simpatizantes à ideia, seguirão desconfiados ao lembrar a malfadada 

tentativa de implantação de aulas de Moral e Cívica no currículo escolar num passado 

recente.  
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Reconhecendo, embora, tratar-se de questão polêmica, os Parâmetros Curriculares 

Nacionais respondem afirmativamente à nossa indagação: “[...] cabe à escola [mas não 

só a ela, é evidente] empenhar-se na formação moral de seus alunos” (BRASIL, 1997, p. 

51).   

 

3.1.1.2 A escola: espaço por excelência das relações e da possibilidade de convivência 

ética 

 

A escola é um dos lugares em que mais fervilham os conflitos interpessoais. 

Inúmeras pesquisas apontam um aumento considerável na frequência de situações de 

indisciplina, violência, agressões físicas e verbais, furtos, insultos, desobediência às 

normas, bullying, entre outras (LEME, 2006; FUNDAÇÃO LEMANN, 2014, 2015; 

ZECHI, 2008, 2014; GARCIA, 2009, 2010; AQUINO, 2016; ABRAMOVAY, 2003, 

2016; MORICONE; BÉLANGER, 2015). Segundo microdados do SAEB (INEP, 2015), 

as ocorrências de violência nas escolas de Ensino Fundamental, de acordo com diretores, 

são de 53% para agressões verbal ou física de alunos a professores ou funcionários e de 

74% para agressões de alunos a outros alunos. Os dados de uma pesquisa recente feita 

pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico – OCDE com mais 

de 100 mil professores e diretores de escolas dos Ensinos Fundamental e Médio (ou 

equivalentes) de 34 países sobre a violência em salas de aula mostram que, no Brasil, 

12,5% dos educadores disseram sofrer agressões verbais ou intimidações de alunos ao 

menos uma vez por semana (a média entre todos os países foi de 3,4%) (TOGNETTA; 

MENIN, 2017). 

A indisciplina dos alunos é um dos fatores que mais contribuem para a 

insatisfação, desmotivação e o estresse dos docentes, impactando a atratividade e a 

permanência na carreira do magistério (TARDELI, 2003; OECD, 2013; SILVA; 

MATOS, 2017; TARTUCE; NUNES; ALMEIDA, 2010; TOGNETTA; VINHA, 2007). 

Esses estudos têm demonstrado que, além de exauridos e intimidados, os docentes se 

sentem impotentes e despreparados para lidar com o fenômeno. Some-se a esses dados o 

desgaste cotidiano para estabelecer ou reestabelecer a ordem no ambiente da sala de aula: 

segundo dados da pesquisa Teaching and Learning Internacional Survey – TALIS 

(OECD, 2013), por volta de 18% do tempo de aula nas escolas brasileiras é destinado à 

abordagem do problema. 
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Embora afetem o trabalho do professor, as demandas disciplinares, em grande 

medida, dizem respeito à relação conflituosa entre os alunos. Em investigação com mais 

de 8.000 jovens estudantes em sete capitais, Abramovay (2016) obteve, entre outros, os 

seguintes dados, todos eles direta ou indiretamente relacionados ao convívio escolar: 

27,7% desses jovens sofreram cyberbullying; 20,9% foram ameaçados; 25% roubados ou 

furtados e 13% foram agredidos fisicamente. Nesta mesma pesquisa, mais de um terço 

dos entrevistados (27,4%) afirma ter sofrido algum tipo de discriminação, principalmente 

pelo lugar onde mora, pela raça ou religião. 

Uma pesquisa realizada em 2015 pela Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, 

Bissexuais, Travestis e Transexuais (2016) mostrou que 73% dos jovens que se 

identificam com o LGBT foram agredidos verbalmente na escola por causa de sua 

orientação sexual, sendo que 22,8% deles disseram que tais agressões ocorrem 

frequentemente ou quase sempre. 

Enquanto isso, nas instituições que se encarregam da formação desses 

profissionais, “[...] pouco ou nenhum tempo é destinado ao conhecimento de como 

crianças e adolescentes desenvolvem-se moralmente e, portanto, de como constroem 

entre si as regras de um bom relacionamento” (TOGNETTA; VINHA, 2007, p. 9-10). 

Falta, dessa forma, uma melhor compreensão sobre como lidar com esses problemas de 

indisciplina, incivilidade e violência entre os alunos e entre estes e os professores ou 

servidores da escola.  

Quando se trata de convivência escolar, é inevitável pensar num fenômeno que 

vem assumindo dimensões planetárias e causando danos a um número crescente de 

estudantes: o bullying. Na Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar: 2009, o Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2009) constatou que um terço dos alunos 

entrevistados disse já ter sofrido atos de violência física ou psicológica nas escolas. No 

mês anterior ao da realização da pesquisa, 12,9% desses estudantes revelaram o 

envolvimento pessoal em alguma briga com agressão física.   

Em dias de “crepúsculo do dever” (LIPOVETSKY, 1994), nos quais se assiste a 

uma inflação da palavra ética, sinal não de sua efetivação ostensiva na sociedade, mas de 

uma demanda desesperada por limites e controle, não se pode prescindir de uma noção 

basilar e universal do que se chama moralidade humana, pedra de toque de qualquer 

sistema moral espalhado pelo planeta: a convivência respeitosa. Falar em respeito é 

remeter-se ao sentimento de obrigatoriedade, invariante do plano moral responsável por 

uma autoimposição da consciência diante dos deveres (LA TAILLE, 2006). Fortalecer 
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esse sentimento é sumamente importante se o que se deseja é que as pessoas o 

experimentem frequentemente com força para serem inspiradas e se autorregularem por 

ele em suas ações.  

Por esse motivo, nossa escola tem o compromisso de não ficar em silêncio a 

respeito da moral, sob pena de assistir ao seu ocaso na formação dos estudantes. Nosso 

compromisso é o de encontrar alternativas viáveis para fortalecer o “querer fazer” moral 

de modo que este prevaleça sobre outros quereres tão estimulados numa “cultura da 

vaidade” (LA TAILLE, 2009), em que se testemunha a hipertrofia do eu e a consequente 

falta de saliência do outro aos olhos dos demais.   

Como defende La Taille (2009, p. 280), a educação democrática “[...] deve, por 

um lado, procurar garantir a expressão e o desabrochar de certos sentimentos morais [...] 

e, por outro lado, fazer os alunos refletirem sobre o valor humano desses mesmos 

sentimentos”, pois eles alimentam virtudes e podem contribuir com a construção de uma 

personalidade ética. Não obstante as enormes dificuldades que a escola enfrenta para 

favorecer essa conquista em seus alunos, ela ainda é o espaço por excelência das relações 

e, logo, da possibilidade de relações éticas. É nesse espaço que igualdades se combinam 

e diferenças se entrechocam; onde, conforme Tognetta e Vinha (2009), os alunos poderão 

encontrar adultos que se indignem com injustiças e se regozijem com a generosidade; 

onde terão a quem admirar em razão de sua honestidade, justiça e honradez. Infelizmente, 

lamentam as autoras, “[...] se nos faltam esses adultos em nosso meio, resta que na escola, 

urgentemente, esses sejam encontrados” (TOGNETTA; VINHA, 2009, p. 42). 

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) (BRASIL, 1997), a 

escola deve ser um lugar em que os valores morais e éticos mereçam diligente reflexão, 

e não sejam meramente impostos ou produtos do hábito. Da mesma forma, a escola deve 

ser o lugar em que os estudantes possam desenvolver a arte do diálogo. Além disso, ela 

deve oferecer a possibilidade de o aluno se preparar para a realização de seus projetos, 

para os quais a qualidade do ensino é condição necessária. Se não promove um ensino de 

boa qualidade, a escola condena seus alunos a enfrentar sérias dificuldades ao longo da 

vida e, em consequência, a observar seus projetos pessoais fracassarem. Os PCN 

recomendam, ainda, que juntamente com o trabalho de ensino, haja a organização do 

convívio dentro da escola, de modo que os conceitos de justiça, respeito e solidariedade 

sejam vivificados e compreendidos pelos estudantes como aliados à perspectiva de uma 

“vida boa”. Assim, eles não somente perceberão que tais valores e as regras decorrentes 
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são coerentes com seus projetos de felicidade, como tenderão a integrá-los às suas 

personalidades, respeitando-se pelo fato de respeitá-los.    

 

[...] se o objetivo é formar um indivíduo respeitoso das diferenças entre 

pessoas, não bastam belos discursos sobre esse valor: é necessário que ele 

possa experienciar, no seu cotidiano, esse respeito, ser ele mesmo respeitado 

no que tem de peculiar em relação aos outros. Se o objetivo é formar alguém 

que procure resolver conflitos pelo diálogo, deve-se proporcionar um ambiente 

social em que tal possibilidade exista, onde possa, de fato, praticá-lo. Se o 

objetivo é formar um indivíduo que se solidarize com os outros, deverá poder 

experienciar o convívio organizado em função desse valor. Se o objetivo é 

formar um indivíduo democrático, é necessário proporcionar-lhe 

oportunidades de praticar a democracia, de falar o que pensa e de submeter 

suas ideias e propostas ao juízo de outros. Se o objetivo é que o respeito próprio 

seja conquistado pelo aluno, deve-se acolhê-lo num ambiente em que se sinta 

valorizado e respeitado. Em relação ao desenvolvimento da racionalidade, 

deve-se acolhê-lo num ambiente em que tal faculdade seja estimulada. A 

escola pode ser esse lugar. Deve sê-lo. (BRASIL, 1997, p. 59) 

 

Vê-se, portanto, que a virtude da escola democrática está em enfatizar a qualidade 

das relações entre os agentes da instituição escolar, uma vez que as relações sociais 

efetivamente experienciadas são os melhores e mais poderosos “mestres” nas questões 

éticas. Discursos eloquentes sobre o Bem se mostrarão inócuos se as relações internas à 

escola forem desrespeitosas. Relações de cooperação e de diálogo levam à autonomia, 

isto é, à capacidade de raciocinar sem a coerção de alguma “autoridade” inquestionável. 

Relações de cooperação são relações entre iguais, reforçadoras do respeito mútuo e da 

reciprocidade, condição necessária ao convívio democrático. A democracia é um modo 

de convivência humana, e os alunos precisam encontrar na escola a possibilidade de 

vivenciá-la.  

Atentos aos desdobramentos sociais desse cenário e preocupados com a formação 

ética e moral das novas gerações; considerando que a qualidade das interações entre os 

estudantes ao longo do percurso formativo constitui um aspecto importante de sua 

identidade pessoal e profissional em construção; considerando, ainda, que a atuação deste 

futuro profissional depende, em boa medida, além do preparo técnico fornecido pela 

formação, também da pessoa que suas interações estão ajudando a construir, alinhamos 

nossas expectativas de uma formação humanizadora, favorecedora da convivência ética 

e democrática no Câmpus Salto do IFSP, àquelas definidas pelos PCN (BRASIL, 1997, 

p. 65) em torno do tema Ética para a educação básica, segundo as quais os alunos devem 

ser capazes de:  

 

• compreender o conceito de justiça baseado na equidade e sensibilizar-se pela 

necessidade da construção de uma sociedade justa; 
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• adotar atitudes de respeito pelas diferenças entre as pessoas, respeito esse 

necessário ao convívio numa sociedade democrática e pluralista; 

• adotar, no dia a dia, atitudes de solidariedade, cooperação e repúdio às 

injustiças e discriminações; 

• compreender a vida escolar como participação no espaço público, utilizando 

e aplicando os conhecimentos adquiridos na construção de uma sociedade 

democrática e solidária; 

• valorizar e empregar o diálogo como forma de esclarecer conflitos e tomar 

decisões coletivas; 

• construir uma imagem positiva de si, o respeito próprio traduzido pela 

confiança em sua capacidade de escolher e realizar seu projeto de vida e pela 

legitimação das normas morais que garantam, a todos, essa realização; 

• assumir posições segundo seu próprio juízo de valor, considerando diferentes 

pontos de vista e aspectos de cada situação. 

 

Propor uma educação humanizadora, em que valores como respeito mútuo 

ganhem protagonismo, é investir num aspecto sumamente importante de um mundo 

sustentável: a convivência ética. A necessária discussão a que hoje assistimos sobre 

preservação, conservação e uso sustentável da biodiversidade diz respeito, é evidente, ao 

uso do ambiente externo, mas também (e principalmente!) às relações entre as pessoas, 

componentes essenciais dessa diversidade. Afinal, “[...] os problemas ambientais não são 

considerados graves porque afetam o planeta, entendido como algo externo, mas porque 

afetam a todos nós e colocam em risco a vida da espécie humana e a das demais espécies” 

(GOMES, 2007, p. 20-21). Ética e sustentabilidade, portanto, não podem ser pensadas de 

modo dissociado. É o que veremos a seguir.   

      

3.1.2 Educação Ambiental e Sustentabilidade  

 

A preocupação ambiental vem ocupando, nas últimas décadas, um espaço 

considerável na vida das pessoas, em especial em decorrência do processo de globalização 

que possibilita o rápido acesso às informações relacionadas aos efeitos planetários do uso 

inadequado dos recursos naturais. Para Fadini (2005), embora esse processo de 

mundialização aparente ser unificador e comum a todos, sua complexidade se expressa 

pelas contradições e conflitos. Conforme Morin (2002), esta constatação ocorre quando 

se verifica que enquanto alguns têm acesso à era da informação e do consumo universal, 

outros tantos vivem da exploração de sua mão de obra e da descaracterização de sua 

cultura.  

Fadini (2005) identifica o mundo contemporâneo representado por duas imagens 

que se entrelaçam e sobrepõem: 
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[...] uma projeta o avanço tecno-científico, das conquistas no campo da 

informação e informatização, da genética - clonagens e transgênicos, das 

conquistas espaciais - satélites e mísseis, da legislação e preservação ambiental 

e da globalização econômica, de consumo e de pensamento. A outra retrata a 

desigualdade social, a falta de acesso a bens necessários para suprir o essencial, 

a ausência de políticas de qualidade educacional e cultural, a degradação 

ambiental e o descompromisso com a qualidade de vida da maioria da 

população residente no planeta. (FADINI, 2005. p. 22-23)  

 

Para Leff (2004, p. 31), essa modernização mundial necessita de uma “[...] nova 

racionalidade produtiva, fundada no potencial ecológico e em novos sentidos de 

civilização a partir da diversidade cultural do gênero humano”. Acrescente-se a essa 

racionalidade o respeito ao princípio de sustentabilidade.  

Nesse contexto, a Educação Ambiental (EA) torna-se um instrumento de 

fundamental importância para a compreensão da realidade do mundo atual e a formação 

de agentes de transformação na busca por sustentabilidade ambiental. 

Em um breve histórico da Educação Ambiental, destaca-se a década de 60, em 

especial a publicação do livro de Rachel Carson, denominado “Primavera Silenciosa”, 

que despertou na sociedade acadêmica e civil da época a sensibilização em relação às 

causas ambientais. Já na Conferência Internacional sobre o Meio Ambiente, ocorrida em 

Estocolmo (Suécia), no ano de 1972, a Educação Ambiental se apresenta de forma mais 

marcante como um elemento para ajudar a comunidade mundial a resolver os problemas 

ambientais. 

Em 1975, é divulgada no Encontro Internacional de Educação Ambiental, na 

Sérvia, a Carta de Belgrado, que estabelece as metas e princípios da Educação Ambiental. 

Nessa ocasião, conquanto a maior parte dos países apresentasse os programas de EA em 

estágio embrionário, enfatizou-se a necessidade de se pensar a questão ambiental em 

conexão com os problemas sociais. Os efeitos maléficos da busca incessante pelo 

progresso econômico também foram objeto de debate, o que fez com que a EA figurasse 

como um instrumento para a constatação de uma nova ética de desenvolvimento 

(ZANARDI, 2010). 

Em 1977, com a Conferência de Tbilisi, na Geórgia, os princípios orientadores da 

Educação Ambiental foram estabelecidos, e seu caráter interdisciplinar, crítico, ético e 

transformador, remarcado. Mas as críticas também estiveram presentes: considerou-se 

que os resultados não foram além de um rearranjo dos objetivos da carta de Belgrado, e 

que o sucesso do evento foi discutível, em vista da participação de menos de 50% dos 

países integrantes da Organização das Nações Unidas. 
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Já o Congresso Internacional da UNESCO – PNUMA sobre Educação e Formação 

Ambiental, realizado em Moscou, em 1987, trouxe mais avanços sobre a temática 

educacional. Em meio a medidas históricas de abertura política (Glasnost) e maior 

transparência (Perestroika) na ex-URSS, o congresso teve por resultado a avaliação dos 

avanços desde Tbilisi e também a reafirmação dos princípios de Educação Ambiental, o 

que assinalou a importância e a necessidade da pesquisa e da formação em Educação 

Ambiental formal e não formal (ZANARDI, 2010). 

Mas é em 1992 que a EA obtém um de seus principais avanços em nível mundial: 

a realização da Conferência sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento (UNCED, 

Rio/92), que oportuniza a criação da Agenda 21 e o Tratado de Educação Ambiental para 

Sociedades Sustentáveis, além da Carta Brasileira de Educação Ambiental e do FÓRUM 

das ONGs, que assinala a adoção de compromissos da sociedade civil com a Educação 

Ambiental e o Meio Ambiente.  

Em 2002, realiza-se a Rio+10 ou Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento 

Sustentável. Entre as principais determinações, competia aos países: tratar a EA como um 

importante instrumento de mudança de posturas, atitudes e comportamentos; fortalecer e 

ampliar a atuação das ONGs; disseminar a EA em vários segmentos da sociedade 

vinculados aos sistemas educacionais, culturais e setores produtivos (mercado); orientar 

a busca por sociedades sustentáveis, dotando as pessoas de novos conhecimentos, 

habilidades e participação, tendo em vista ampliar sua consciência e sensibilidade para o 

meio ambiente. 

Também realizada na cidade do Rio de Janeiro, dessa vez no ano de 2012, a 

Rio+20 – ou Conferência da ONU sobre o Desenvolvimento Sustentável – teve como 

resultado a avaliação das políticas ambientais então adotadas e a produção de um 

documento final intitulado O futuro que queremos, no qual uma série de compromissos 

foram reafirmados. Não faltaram, porém, as críticas, principalmente direcionadas à falta 

de clareza, objetividade e ao não estabelecimento de metas concretas para que os países 

reduzissem a emissão de poluentes e preservassem ou reconstituíssem suas áreas naturais. 

Estes encontros, relatados neste breve e resumido histórico, apresentaram diversas 

controvérsias. Boa parte deles alcançou poucos resultados concretos. No entanto, em seu 

conjunto, tiveram o mérito de possibilitar debates envolvendo personalidades 

governamentais e não governamentais e, além disso, reivindicaram a formulação de 

políticas públicas voltadas à solução dos problemas ambientais e, em especial, às questões 

relacionadas à Educação Ambiental.  
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E no contexto brasileiro, quais foram as influências dos congressos e decisões 

mundiais para as políticas relacionadas à Educação Ambiental?  

Segundo Loureiro (2008), o Brasil, na década de 70, quando ocorreu a 

Conferência de Estocolmo, estava sendo governado sob o regime militar. Em decorrência, 

a questão ambiental aparecia no cenário muito mais por pressões internacionais do que 

propriamente por movimentos sociais nacionais. Para o autor, não obstante a Constituição 

Federal de 1988 contemplar a política ambiental, esta continuou a ser gerida à luz da Lei 

nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, “[...] de forma centralizada, tecnocrática, sem a 

participação popular na definição de suas diretrizes e estratégias” (LOUREIRO, 2008. p. 

4). 

Destaque-se que a Constituição Federal de 1988 dedica um Capítulo ao Meio 

Ambiente. No caput do Art. 225, lê-se:  

 

Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 

comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder 

Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes 

e futuras gerações. (BRASIL, 1988) 

 

No Inciso VI do § 1º deste mesmo Artigo, inscreve-se uma das incumbências do 

Poder Público para assegurar a efetividade do direito de que trata o caput: “promover a 

educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a 

preservação do meio ambiente” (BRASIL, 1988). Sem dúvida, um grande avanço para a 

EA. 

Após a Rio 92, tem-se a publicação dos Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN 

(BRASIL, 1997), documento que se apresenta como um dos pilares para a construção da 

cidadania a partir de uma prática educacional voltada à compreensão da realidade social 

e dos direitos e responsabilidades em relação à vida pessoal, coletiva e ambiental. Nessa 

perspectiva, foram incorporadas como Temas Transversais as questões da Ética, da 

Pluralidade Cultural, da Saúde, da Orientação Sexual, do Meio Ambiente e do Trabalho 

e Consumo.  

Esta política prevê a articulação, de forma transversal, contínua e permanente, 

entre a Educação Ambiental e os cursos. Os conteúdos da EA devem ser desenvolvidos, 

por meio de atividades curriculares e extracurriculares, nas mais diversas disciplinas, 

assim como em projetos, palestras, apresentações, programas, ações coletivas, dentre 

outras possibilidades.  
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No ano da Rio+10, foi regulamentada, por meio do Decreto nº 4.281/2002 

(BRASIL, 2002a), a Lei no 9.795/1999 (BRASIL, 1999), que institui a Política Nacional 

de Educação Ambiental – indiscutivelmente, um avanço no percurso histórico da 

Educação Ambiental brasileira.  

A Lei nº 9.795/1999, como se pode constatar em seu Art. 1º, descreve o caráter 

transversal, multi e interdisciplinar deste componente educacional: 

 

Entendem-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o 

indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, 

habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio 

ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e 

sua sustentabilidade. (BRASIL, 1999) 

 

Na mesma direção, propõe-se à Educação Ambiental uma prática educativa 

integrada, contínua e permanente também no ensino superior. O Art. 11 da Lei nº 

9.795/1999 disciplina que “A dimensão ambiental deve constar dos currículos de 

formação de professores, em todos os níveis e em todas as disciplinas” (BRASIL, 1999), 

referendando que a dimensão ambiental integrará tacitamente parte dos conteúdos 

programáticos de todos os cursos, devendo ser trabalhada de modo articulado a esses 

conteúdos.  

A partir da Lei nº 9.795/1999, a Educação Ambiental se apresenta como um 

importante instrumento de formação e transformação – dinâmico, permanente e 

participativo – capaz de estimular, tanto no ensino formal quanto no informal, a 

conscientização e o envolvimento de agentes de mudança nas questões socioambientais. 

Para um melhor entendimento do que se compreende por Ensino Formal e Ensino 

Não formal, mencionados na Lei 9.795/1999, recorremos aos Artigos 90 ao 13 e os 

reapresentamos nos Quadros 1 e 2 a seguir: 

 

Quadro 3 – Da Educação Ambiental no Ensino Formal 

CAPÍTULO II 

DA POLÍTICA NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

Seção II 

Da Educação Ambiental no Ensino Formal 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%204.281-2002?OpenDocument
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Art. 9º Entende-se por educação ambiental na educação escolar a desenvolvida no 

âmbito dos currículos das instituições de ensino públicas e privadas, englobando: 

I - educação básica: 

a) educação infantil; 

b) ensino fundamental e 

c) ensino médio; 

II - educação superior; 

III - educação especial; 

IV - educação profissional; 

V - educação de jovens e adultos. 

Art. 10. A educação ambiental será desenvolvida como uma prática educativa 

integrada, contínua e permanente em todos os níveis e modalidades do ensino formal. 

§ 1o A educação ambiental não deve ser implantada como disciplina específica no 

currículo de ensino. 

§ 2o Nos cursos de pós-graduação, extensão e nas áreas voltadas ao aspecto 

metodológico da educação ambiental, quando se fizer necessário, é facultada a criação 

de disciplina específica. 

§ 3o Nos cursos de formação e especialização técnico-profissional, em todos os 

níveis, deve ser incorporado conteúdo que trate da ética ambiental das atividades 

profissionais a serem desenvolvidas. 

Art. 11. A dimensão ambiental deve constar dos currículos de formação de 

professores, em todos os níveis e em todas as disciplinas. 

Parágrafo único. Os professores em atividade devem receber formação 

complementar em suas áreas de atuação, com o propósito de atender adequadamente 

ao cumprimento dos princípios e objetivos da Política Nacional de Educação 

Ambiental. 

Art. 12. A autorização e supervisão do funcionamento de instituições de ensino e 

de seus cursos, nas redes pública e privada, observarão o cumprimento do disposto nos 

arts. 10 e 11 desta Lei. 

Fonte: (BRASIL, 1999). 
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Quadro 4 – Da Educação Ambiental Não Formal 

CAPÍTULO II 

DA POLÍTICA NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

Seção III 

Da Educação Ambiental Não-Formal 

Art. 13. Entendem-se por educação ambiental não-formal as ações e práticas 

educativas voltadas à sensibilização da coletividade sobre as questões ambientais e à 

sua organização e participação na defesa da qualidade do meio ambiente. 

Parágrafo único. O Poder Público, em níveis federal, estadual e municipal, 

incentivará: 

I - a difusão, por intermédio dos meios de comunicação de massa, em espaços 

nobres, de programas e campanhas educativas, e de informações acerca de temas 

relacionados ao meio ambiente; 

II - a ampla participação da escola, da universidade e de organizações não-

governamentais na formulação e execução de programas e atividades vinculadas à 

educação ambiental não-formal; 

III - a participação de empresas públicas e privadas no desenvolvimento de 

programas de educação ambiental em parceria com a escola, a universidade e as 

organizações não-governamentais; 

IV - a sensibilização da sociedade para a importância das unidades de conservação; 

V - a sensibilização ambiental das populações tradicionais ligadas às unidades de 

conservação; 

VI - a sensibilização ambiental dos agricultores; 

VII - o ecoturismo. 

Fonte: (BRASIL, 1999).  

 

As questões ambientais mereceram destaque na Lei nº 11.892/2008 (BRASIL, 

2008a), que cria os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. O Inciso IX 

do Art. 6º inclui, entre as finalidades e características dos Institutos Federais, a de 

“promover a produção, o desenvolvimento e a transferência de tecnologias sociais, 

notadamente as voltadas à preservação do meio ambiente” (BRASIL, 2008a).  
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Cabe ressaltar como a temática ambiental vem sendo desenvolvida no Câmpus 

Salto do IFSP e, assim, traduzir nesses Princípios Políticos e Pedagógicos nossa 

perspectiva em relação ao assunto. A questão ambiental e a Educação Ambiental são 

abordadas de modo transversal nas disciplinas de Projeto Integrador em que se promovem 

diversas reflexões e ações relacionadas ao meio ambiente, tais como: coleta e reciclagem 

de resíduos sólidos; energia solar; alimentação saudável; poluição hídrica; proteção aos 

remanescentes de mata ciliar; importância de espaços públicos de lazer; descarte 

adequado de baterias de celulares e pilhas; dentre outros.  

No curso de Pós-graduação em Temas Transversais, há disciplinas relacionadas 

ao meio ambiente, e alguns projetos de conclusão de curso estão sendo elaborados com 

abordagens interdisciplinares.  

Com a criação da Comissão de Sustentabilidade do câmpus, a Educação 

Ambiental perpassa todas as ações desenvolvidas em diferentes áreas por seus 

integrantes, abrangendo a inter e a multidisciplinaridade das áreas de Humanas, 

Biológicas, Exatas e Tecnológicas. Destaque-se que esta comissão tem preparado 

Encontros sobre o Meio Ambiente e firmado parcerias com a comunidade externa, das 

quais a que está em curso com a Prefeitura Municipal de Salto é um bom exemplo.  

Os cursos de Extensão sobre a temática seguem sendo oferecidos regularmente à 

comunidade externa do câmpus. 

Este panorama atual demonstra a necessidade de dar continuidade e intensificar 

os estudos, pesquisas e ações relacionados à educação ambiental no Câmpus Salto, tendo 

em vista favorecer a formação de cidadãos responsáveis, sensíveis, críticos e 

comprometidos com a conservação dos recursos naturais e com a equidade social.  

A propósito, não é possível falar de equidade em educação sem nos 

comprometermos pedagogicamente com os princípios dos direitos humanos e da justiça 

social.    

 

3.1.3 Direitos humanos e justiça social  

 

A prática da educação, nos níveis básico e superior e na modalidade 

profissionalizante, necessita atender aos princípios dos direitos humanos e da consecução 

efetiva da justiça social. Contudo, não se trata apenas de uma instrução cognitiva sobre 

esses direitos, mas do efetivo desenvolvimento social e emocional da vivência desses 

direitos e princípios nas relações pessoais e institucionais. 
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3.1.3.1 Vivência político-pedagógica dos direitos humanos 

 

A vivência educacional dos direitos humanos, como explicita o Plano Nacional de 

Educação em Direitos Humanos - PNEDH (BRASIL, 2007, p. 32), se dá em “espaços 

marcados pelo entendimento mútuo, respeito e responsabilidade”.   

Entretanto, tanto os direitos humanos como a justiça social são enunciados de 

forma equívoca na sociedade brasileira, de modo que cabe uma explanação mais 

adequada de sua definição tendo em vista sua aplicabilidade. 

É corrente no senso comum brasileiro a confusão entre direitos humanos e direito 

penal, como se o escopo penal representasse o extremo oposto dos direitos humanos. 

Portanto, iniciamos pela distinção entre os direitos humanos e o objeto do direito penal.   

A definição contemporânea dos direitos humanos corresponde à Declaração 

Universal dos Direitos Humanos da ONU (1948), da qual a República Federativa do 

Brasil é signatária e proponente. Consiste em trinta breves artigos que explicitam a prática 

das nações signatárias em relação à dignidade humana.  

Por dignidade humana se entende um conjunto de qualidades inerentes à pessoa 

humana que deve ser respeitado independentemente de quaisquer circunstâncias externas 

ou pessoais, mesmo as de conduta. Trata-se de qualidades que serão respeitadas e 

defendidas sob quaisquer circunstâncias pelos Estados signatários. É esse conjunto de 

qualidades que é enunciado e detalhado na Declaração Universal de Direitos Humanos.  

Já o Direito Penal, que pertence ao campo do Direito Público, é o conjunto de 

normas impostas pelo Estado de modo a definir as condutas reprováveis, isto é, as 

condutas que agridem bens, direitos e princípios sociais e individuais – denominadas 

crimes – e suas respectivas penas, isto é, as sanções aplicáveis à pessoa que, 

comprovadamente, incorreu na prática de crime. 

O Direito Penal obedece ao princípio da dignidade da pessoa humana e, assim, se 

subordina, nos Estados signatários, à Declaração Universal dos Direitos Humanos. Desse 

modo, como o artigo 3º da Declaração Universal proíbe a escravatura, tal conduta deverá, 

de alguma forma, estar presente no direito penal de cada Estado. Por outro lado, como o 

artigo 5º proíbe a adoção de tortura ou tratamento cruel e degradante contra a pessoa, 

nenhuma sanção penal poderá ter essas características.  

Ao mesmo tempo, o artigo 8º prevê que toda pessoa humana tem direito a recorrer 

ao Estado para a defesa de seus direitos fundamentais, como a vida, ou outros direitos 
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reconhecidos em lei. De modo semelhante, o artigo 30 impede que alguém recorra à 

Declaração Universal como justificativa para praticar atos que firam os próprios direitos 

humanos. 

Assim, a Declaração Universal dos Direitos Humanos indica, por tais princípios, 

tanto a necessidade de dar possibilidade de recurso às vítimas de violação de direitos, 

quanto os tipos de crimes e limites de penas para o direito penal de cada Estado.   

Logo, a Declaração Universal dos Direitos Humanos não enuncia nem “direitos 

das vítimas”, nem “direitos dos bandidos”, mas, sendo vítimas e bandidos pessoas 

humanas, enuncia direitos comuns a todos os humanos: os direitos humanos, seja nos 

casos em que o humano é vítima, seja nos casos em que é criminoso.  

Tais elementos, que já deveriam pertencer a um certo “senso comum sobre direitos 

humanos”, devem ser esclarecidos neste momento histórico de nossa sociedade, porque, 

dada uma circunstância de desordem pública no sistema judiciário, penitenciário e 

carcerário brasileiro, com situações tais como superlotação de prisões, lentidão de 

julgamentos e de emissão de alvarás de soltura, com frequência temos situações de 

tratamento cruel e degradante de pessoas humanas presas e condenadas justamente, as 

quais recebem, pela má gestão do Estado, tratamento desumano por meio da 

desproporcionalidade entre crime e pena, algo não previsto na sentença aplicada segundo 

nosso direito penal.  

Essa situação criou, também por influência da imprensa, uma cultura de que os 

direitos humanos são invocados apenas para defender criminosos já condenados. O fato 

é que a ação dos advogados de defesa desses criminosos condenados se dá no interesse 

de que seus direitos humanos sejam respeitados. Ação semelhante deveria ser a do Estado, 

para evitar que pessoas se acumulassem no transporte público e que, especialmente, 

mulheres fossem sexualmente agredidas dentro desse tipo de transporte, pois também tais 

comportamentos são “tratamento cruel ou degradante”.  

Portanto, a revolta da sociedade brasileira não deveria ser contra os direitos 

humanos, mas contra o Estado que, nos serviços mais cotidianos, submete o cidadão 

comum e inocente ante o direito penal a tratamento algumas vezes pior do que 

encontramos dentro dos reconhecidamente precários presídios nacionais.  

Como instituição de educação pública gerida pelo Estado, o IFSP e o Câmpus 

Salto precisam estar atentos à prática dos Direitos Humanos, principiando pelo artigo 26, 

1-2: 
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art 26. Todo ser humano tem direito à instrução. A instrução será gratuita, pelo 

menos nos graus elementares e fundamentais.  

1) A instrução elementar será obrigatória. A instrução técnico-profissional será 

acessível a todos, bem como a instrução superior, esta baseada no mérito. 

2) A instrução será orientada no sentido do pleno desenvolvimento da 

personalidade humana e do fortalecimento do respeito pelos direitos humanos 

e pelas liberdades fundamentais. A instrução promoverá a compreensão, a 

tolerância e a amizade entre todas as nações e grupos raciais ou religiosos, e 

coadjuvará as atividades das Nações Unidas em prol da manutenção da paz. 

(ONU, 1948) 

 

3.1.3.2 Direitos humanos como critérios de questionamento da prática político-

pedagógica 

 

Esse olhar de serviço cotidiano do Estado deve permear nossa ação no interior do 

Câmpus Salto de maneira a questionar nosso ambiente e nossas práticas pedagógicas, em 

diferentes âmbitos. Desse modo, como diretrizes de projeto político e pedagógico, é 

preciso periodicamente colocarmo-nos diante de alguns artigos da Declaração Universal 

dos Direitos Humanos: 

a) No espaço físico, necessário aos alunos que permanecem aqui em tempo 

integral, oferecemos conforto suficiente para que sua permanência em nosso 

ambiente respeite sua dignidade humana (art. 2º)? As necessidades básicas de 

higiene, alimentação, lazer e descanso estão sendo minimamente atendidas 

(arts. 5º e 24)? Os espaços ocupados na maior parte do tempo são salutares e 

adequados ao seu uso? 

b) Nossas propostas de cursos, de conteúdo programático e de atuação respeitam, 

sem distinção, as diversidades de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião 

política ou qualquer outra, de origem nacional ou social, de fortuna, de 

nascimento ou outra situação? Como essas propostas atendem à liberdade de 

opinião e de expressão? Como promovemos essas liberdades dentro da 

comunidade escolar? 

c) Em que medida conseguimos prevenir, evitar e restringir as situações de 

discriminação e de intromissão na vida privada das pessoas de nossa 

comunidade escolar (art. 12)? 

d) Como nossa prática pedagógica prepara a comunidade escolar para uma 

participação efetiva e democrática na vida política e social (art. 21)? 

e) Como atuamos em defesa do direito à maternidade em nossa comunidade 

escolar, seja das servidoras, seja das estudantes (art. 25,2)? 
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f) Como nossa comunidade escolar promove a participação cultural da 

comunidade externa em nossas produções locais? Como nos integramos às 

produções culturais regionais (art. 27)? 

g) Nossas práticas disciplinares ouvem efetivamente discentes e servidores 

quando são acusados de alguma falha, erro ou falta? Asseguramos-lhes o 

direito de ampla defesa e priorizamos o diálogo, a tolerância e o respeito 

mútuo, com presunção de inocência até comprovação de culpa (art. 11)? 

h) Educamos nossa comunidade escolar para uma participação construtiva na 

sociedade, de modo que cada pessoa compreenda que sua colaboração com a 

comunidade e sociedade principia pela obediência às leis e respeito aos 

direitos e liberdades dos outros, como se propõe a uma ordem social 

democrática (art. 29)? 

i) Cuidamos das pessoas que nos prestam serviços – servidores públicos 

estatutários, celetistas, trabalhadores terceirizados, prestadores de serviços 

externos – de modo que suas condições de trabalho sejam respeitadas como 

trabalho humano (art. 4º)? 

j) Cuidamos para que as pessoas que sofrem violência em nossa comunidade 

escolar, inclusive por meio de ações institucionais, tenham acesso a uma justa 

reparação pelo mal que lhes foi causado (art. 8º)?  

Esses exemplos nos apontam para situações muito práticas em que há risco de se 

violarem os direitos humanos e que nos chamam à necessidade de estudar documentos 

que tratam de pontos específicos desses direitos e que aqui destacamos: 

- Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos (BRASIL, 2007); 

- Declaração de Durban – sobre racismo, discriminação racial, xenofobia e 

intolerância correlata, de 2001 (ONU, 2001); 

- Guia de orientação das Nações Unidas para denúncias de discriminação étnico-

racial (ONU-Brasil, 2011); 

- Guia prático para a sociedade civil: o campo de ação da sociedade civil e o 

sistema de Direitos Humanos das Nações Unidas (ONU, 2014); 

- Declaração sobre a eliminação da violência contra a mulher (ONU, 1967); 

- Declaração do Milênio (ONU, 2000); 

- Declaração de Princípios de Yogyakarta sobre os direitos humanos em relação à 

orientação sexual e identidade de gênero (ONU, 2007); 

- Declaração dos direitos da criança (ONU, 1959); 
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- Declaração de Salamanca sobre princípios, política e prática em Educação 

Especial (UNESCO, 1994); entre outros documentos.   

 

3.1.3.3 Justiça social como princípio de ação 

 

Não é pacífica a adoção do princípio de justiça social, havendo autores como Ralf 

Dahrendorf (1979), em sua obra “A nova liberdade”, que, há muito, questionam se tal 

princípio pode ser definido e aplicado.  

De um ponto de vista mais propositivo, a justiça social consiste num conjunto de 

práticas que asseguram o exercício dos direitos individuais e políticos ao vincular os 

direitos coletivos aos direitos sociais como garantias da cidadania.  

Ocorre que o fundamento contemporâneo da cidadania, dado na Revolução 

Francesa de 1789, pode ser interpretado como um princípio de igualdade passiva, isto é, 

posto que todos são iguais perante a lei, a igualdade se expressa somente se houver lei e 

de acordo com o que expressar a lei. Assim é que a cidadania brasileira se encontra 

definida no artigo 5º da Constituição Federal brasileira (BRASIL, 1988).  

Historicamente, a igualdade passiva, dada por lei, se revelou insuficiente, ou 

ineficaz, para assegurar até mesmo a igualdade entre cidadãos, notadamente no aspecto 

econômico. Desse modo, ao longo do século XX, e sobretudo a partir da Constituição 

alemã de Weimar de 1919, com a proposta dos direitos sociais, à qual se somaram as 

reformas do capitalismo após a crise econômica mundial de 1929, é que efetivas 

transformações dos direitos coletivos trabalhistas foram levadas a efeito.   

Essas transformações representam a tentativa de reforma do Estado liberal e 

capitalista ante as soluções propostas pelo Estado comunista soviético. Enquanto o Estado 

comunista soviético procurou tornar eficaz o princípio de igualdade por meio de uma ação 

planificada e totalitária do Estado, o Estado liberal passou a considerar a insuficiência da 

igualdade passiva e a supressão da liberdade individual no coletivismo marxista-leninista 

como direções a serem evitadas. Em vez disso, defendeu a complementação da igualdade 

passiva por uma forma ativa, por meio da virtude civil da solidariedade, como propôs 

Agnes Heller (1998), ou da prática política da equidade, como propôs John Rawls (2002).  

Nessas duas hipóteses, encontramos novas teorias da justiça que conduzem a uma 

forma ativa de princípio de igualdade, ou seja, somente se completa a justiça por meio de 

ações afirmativas – seja da sociedade civil, seja do Estado – que garantem o exercício da 
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cidadania mesmo quando a situação social e histórica se constitui por desigualdades, 

notadamente as desigualdades econômicas.  

Isso implica ações que assegurem oportunidades equitativas iniciadas pelo 

reconhecimento das desigualdades entre cidadãos que constituem necessidades 

econômicas e vulnerabilidades sociais características de coletivos sociais carentes de 

direitos específicos.  

Portanto, tanto a equidade – isto é, a efetivação de direitos destinados a 

coletividades específicas em razão de suas condições histórico-sociais – como a 

solidariedade – isto é, o reconhecimento da insuficiência da igualdade passiva para a 

plena consecução da justiça no âmbito da sociedade – devem nortear as decisões de usos 

de recursos econômicos, culturais e humanos no interior do IFSP – Câmpus Salto. 

 

3.1.4 Diversidade e relações étnico-raciais  

 

Uma educação que objetiva atender efetivamente aos princípios dos Direitos 

Humanos e a favorecer a concretização da justiça social não se furta ao compromisso de 

lidar pedagogicamente com a diversidade.  

De acordo com Gomes (2007), a diversidade pode ser compreendida como a 

construção histórica, cultural e social das diferenças. 

 

[...] mesmo os aspectos tipicamente observáveis, que aprendemos a ver como 

diferentes desde o nosso nascimento, só passaram a ser percebidos dessa 

forma, porque nós, seres humanos e sujeitos sociais, no contexto da cultura, 

assim os nomeamos e identificamos. (GOMES, 2007, p. 17) 

 

O trato pedagógico da diversidade, conquanto seja desafiador, é um trabalho 

incontornável na relação educativa, onde a diversidade se faz presente por meio de 

professores(as) e alunos(as) dos mais diferentes pertencimentos étnico-raciais, idades e 

culturas.  Nesse sentido, é preciso, de saída, questionar o lugar ocupado pela diversidade 

no cotidiano escolar: trata-se de um tema que transversaliza o currículo? Faz parte do 

núcleo comum? Ou encontra espaço somente na parte diversificada? Como adverte 

Gomes (2007, p. 18), “[...] há uma relação estreita entre o olhar e o trato pedagógico da 

diversidade e a concepção de educação que informa as práticas educativas”.  

Embora a diversidade seja um elemento constitutivo do processo de humanização, 

as culturas, permeadas por relações de poder e dominação, tendem a ressaltar como 

positivos e melhores os valores que lhe são próprios, condenando tudo o que deles se 
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distancia como estranho e diferente, passível, portanto, de rejeição. É o que se denomina 

etnocentrismo, fenômeno que pode dar origem a práticas xenófobas e racistas, em que a 

diversidade acaba sendo concebida de maneira desigual e naturalizada.  

Uma vez que a diversidade é norma da espécie humana e todo tipo de diversidade 

é recebida na escola, espera-se que o currículo atenda a uma demanda previsível, gerada 

por essa universalidade, sem, no entanto, hierarquizar as diferenças.  

Gomes (2007) lembra que as formas “inventadas” pela cultura para distinguir 

tanto o sujeito quanto o grupo a que pertence são tributárias do lugar por eles ocupado na 

sociedade e da relação que mantêm entre si e com os outros. A construção social não se 

dá sem tensão nem processos de colonização e dominação que erigem desigualdades, 

identidades e diferenças. Assim, o trabalho com a diversidade na escola não é um apelo 

romântico do início do século XXI, mas remonta a uma história mais ampla.  

 

Tem a ver com as estratégias por meio das quais os grupos humanos 

considerados diferentes passaram cada vez mais a destacar politicamente as 

suas singularidades, cobrando que as mesmas sejam tratadas de forma justa e 

igualitária, desmistificando a ideia de inferioridade que paira sobre algumas 

dessas diferenças socialmente construídas e exigindo que o elogio à 

diversidade seja mais do que um discurso sobre a variedade do gênero humano. 

(GOMES, 2007, p. 22-23) 

 

Apercebidos de que a diversidade faz parte do acontecer humano e de que a escola, 

sobretudo a pública, é a instituição social onde as diferentes presenças se encontram, 

temos procurado problematizar essa questão no Câmpus Salto numa dimensão que 

ultrapasse sua mera figuração como um tema do currículo. Sem isso, não será possível 

romper com certas narrativas hegemônicas na produção do conhecimento, responsáveis 

por instituir como cânone algumas formas de vida e cultura de alguns grupos e por tornar 

proscritas e desvalorizadas as de outros (SILVA, 1995). Ao questionar as narrativas que 

fixam sujeitos e movimentos sociais em noções estereotipadas e, em consequência, 

propor uma interpretação emancipatória das lutas desses grupos sociais, nosso trato 

pedagógico dessas questões visam a construir práticas que, de fato, expressem a riqueza 

das identidades e da diversidade cultural presentes no Câmpus Salto e na sociedade.  

O direito à diversidade é encarado como uma luta política, e assim temos 

procurado tratá-lo no currículo. Não é possível a manutenção de um discurso sobre 

diversidade sem ações correspondentes no campo curricular, como se os alunos fossem 

um bloco homogêneo e um corpo abstrato, e a função da escola, a de conformar a todos 

a um protótipo único de aluno (ARROYO, 2006). Um currículo do qual se ausentam 
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diversos conhecimentos, tais como aqueles produzidos pela comunidade negra ao longo 

da luta pela superação do racismo, ou pelas mulheres no processo de luta pela igualdade 

de gênero, é um currículo fadado à contestação. Da mesma forma, é preciso colocar em 

xeque a escola uniformizadora que durante muito tempo prevaleceu em nosso sistema de 

ensino. Emília Ferreiro (apud LERNER, 2007) se expressa sobre a dificuldade histórica 

da escola pública latino-americana de trabalhar com as diferenças, entrave que remonta 

ao início de sua institucionalização: 

 

A escola pública, gratuita e obrigatória do século XX é herdeira da do século 

anterior, encarregada de missões históricas de grande importância: criar um 

único povo, uma única nação, anulando as diferenças entre os cidadãos, 

considerados como iguais diante da lei. A tendência principal foi equiparar 

igualdade à homogeneidade. Se os cidadãos eram iguais diante da lei, a escola 

devia contribuir para gerar estes cidadãos, homogeneizando as crianças, 

independentemente de suas diferentes origens. Encarregada de homogeneizar, 

de igualar, esta escola mal podia apreciar as diferenças. (FERREIRO apud 

LERNER, 2007, p. 7)  

 

E para a superação dessa homogeneização, é preciso promover a diversidade, 

elevando-a de tema presente na parte diversificada do currículo, que apenas o 

transversaliza, a “núcleo” da parte comum, tornando-a um dos eixos centrais da 

organização curricular.  

Outro impasse a ser superado é deixar de associar diferença a problema a ser 

resolvido, a deficiência, a déficit cultural, o que reduz os “diferentes” ao baixo rendimento 

que apresentam, à sua origem proveniente de comunidades de risco e de famílias em 

condições de vulnerabilidade, ao seu comportamento violento e a um acanhado capital 

cultural. Em vez de tratar a diferença como um problema que a escola e os educadores 

devem enfrentar, é preciso articulá-la “[...] a identidades plurais que enriquecem os 

processos pedagógicos e devem ser reconhecidas e valorizadas” (CANDAU, 2012, p. 

239). 

Nesse sentido, merecem destaque as reivindicações realizadas pelo Movimento 

Negro brasileiro e apoiadas por intelectuais comprometidos com a luta antirracista. Uma 

das conquistas, com repercussão direta na organização curricular e na LDB 9.394/96 

(BRASIL, 1996), foi a criação da Lei nº 10.639/03 (BRASIL, 2003), que torna obrigatória 

a inclusão do ensino da História da África e da Cultura Afro-Brasileira nos currículos dos 

estabelecimentos de ensino públicos e particulares da educação básica. A partir desta lei, 

o Conselho Nacional de Educação aprovou a Resolução nº 1, de 17 de março de 2004, 

que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-
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Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira (BRASIL, 2004a). Dessa 

forma, a educação básica brasileira pode se orientar por um documento que, além de 

discutir detalhadamente o teor da lei, traz sugestões de trabalho e práticas pedagógicas. 

Para Silvério e Trinidad (2012), essas Diretrizes constituem um marco na história 

da educação do país, pois representam transformações importantes que refletem 

mudanças sociais profundas na forma como nossa sociedade se autoimagina e se 

representa como comunidade. De acordo com os autores,  

 

[...] a obrigatoriedade da educação das relações étnico-raciais e do ensino da 

história e cultura afro-brasileira e africana em toda a educação básica é 

resultado do reconhecimento da discriminação racial e do racismo como 

constitutivos de nossa formação social. As Diretrizes, também, abrem novas 

possibilidades de interpretação das contribuições das culturas africanas na 

constituição de nossa brasilidade para além do trabalho escravo e da 

invisibilidade proporcionada pelo mito da democracia racial. (SILVÉRIO; 

TRINIDAD, 2012, p. 893)        

  

Silvério (2005) acredita que a questão principal nas políticas educacionais 

comprometidas com o combate ao racismo e a todas as formas de discriminação diz 

respeito a como o reconhecimento da diversidade tem contribuído para recriar a ordem 

social, cultural e política. Em sua perspectiva,  

 

[...] a Constituição federal de 1988 reflete uma transição sociopolítica de uma 

sociedade que se representava como homogênea (do ponto de vista étnico-

racial), harmônica (do ponto de vista do ideal de nação) e cordial (do ponto de 

vista das relações entre os indivíduos e grupos), para uma sociedade que se 

pensa diversa e profundamente heterogênea (do ponto de vista étnico-racial), 

dissonante (do ponto de vista do ideal de nação) e conflituosa (do ponto de 

vista das relações entre os indivíduos e grupos). (SILVÉRIO, 2005, p. 95) 

 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-

Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira, ao tornarem obrigatórios 

conteúdos que proporcionem o conhecimento da história e cultura afro-brasileira e 

africana em toda a educação básica, demandam mudanças no conteúdo curricular de todos 

os cursos superiores do país. Assim, o processo de formação de professores deve 

estimular a construção de projetos pedagógicos e pedagogias que desvendem os 

mecanismos racistas e discriminatórios com o objetivo de reeducar as relações étnico-

raciais.  

Temos, assim, a oportunidade singular de ressignificar o país e sua história, à 

medida que a perspectiva daqueles considerados como o “outro” passa a ser levada em 

conta.  
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E considerar a perspectiva do outro é também alcançá-lo, escutá-lo, incluí-lo. A 

inclusão depende, em grande medida, de políticas públicas, mas não dispensa um 

reposicionamento das subjetividades. Ao lado, portanto, das necessárias satisfações de 

condições objetivas para que uma educação inclusiva se concretize, o “estar disposto” a 

incluir o outro é fundamental.   

 

3.1.5 Educação inclusiva 

   

O movimento pela educação inclusiva é uma ação política, cultural, social e 

pedagógica, em âmbito mundial, “[...] desencadeada em defesa do direito de todos os 

estudantes de estarem juntos, aprendendo e participando, sem nenhum tipo de 

discriminação” (BRASIL, 2008b). Fundamentada na concepção de direitos humanos, a 

educação inclusiva conjuga igualdade e diferença como valores indissociáveis. Nas 

palavras de Mantoan (2015, p. 11), procura “[...] garantir o direito à diferença na 

igualdade de direitos à educação”. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), Lei nº 9.394/96, dispõe 

que os sistemas de ensino devem assegurar aos educandos com deficiência, transtornos 

globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação “currículos, métodos, 

técnicas, recursos educativos e organização específicos, para atender às suas 

necessidades” (BRASIL, 1996). 

Esses recursos, no entanto, não são suficientes. Há que se promover uma mudança 

de lógica, de postura pedagógica e da organização da escola quanto a seus tempos, 

espaços e currículos. “O direito à diferença é determinante para que sejam cumpridas as 

exigências dessa educação, propiciando a participação dos alunos no processo escolar 

geral, na medida das capacidades de cada um” (MANTOAN, 2015, p. 11).  

A implantação da “Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da 

Educação Inclusiva”, em 2008, afirma a necessidade de “[...] confrontar práticas 

discriminatórias e criar alternativas para superá-las” (BRASIL, 2008b), propondo a 

educação inclusiva como “[...] espaço central no debate acerca da sociedade 

contemporânea e do papel da escola na superação da lógica da exclusão” (BRASIL, 

2008b). 

De acordo com Sassaki (2005), é preciso superar, de fato, as antigas formas de 

inserção escolar de pessoas com deficiência e/ou com outros tipos de condições atípicas, 

o que requer mudanças na perspectiva em que a educação deve ser entendida. Uma 
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educação inclusiva transcende o paradigma da integração, segundo o qual deve haver um 

esforço unilateral da pessoa com deficiência para se tornar mais aceitável pela 

comunidade.  

A inclusão, em vez disso, propõe “[...] adequar os sistemas sociais gerais da 

sociedade de tal modo que sejam eliminados os fatores que excluíam certas pessoas do 

seu seio e mantinham afastadas aquelas que foram excluídas” (SASSAKI, 2005, p. 21). 

No que diz respeito à educação, eis o novo paradigma: mudam as escolas, e não mais os 

alunos! De acordo com Mantoan (2013, s/p), 

 

No pensamento inclusivo, deficiência é sinônimo de “diferença” e tem a ver 

com o reconhecimento de que somos seres que encerram possibilidades, as 

quais não são definidas, a priori, por diagnósticos de desenvolvimento, porque 

a diferença é sempre um devir. O “remédio” está na mudança nas interações e 

na atualização das possibilidades latentes em todos nós. Toda pessoa ou 

artefato e todo o ambiente, que afete essas interações para melhor, propiciam 

transformações e são considerados agentes do processo de inclusão de pessoas 

com e sem deficiência. 

 

 Considerando os princípios e referenciais que orientam este Projeto Político-

Pedagógico, o IFSP deve estabelecer políticas de educação inclusiva que assegurem, de 

forma exitosa, o acesso e a permanência à educação de todos os estudantes com 

necessidades educacionais específicas. Nesse sentido, o “Núcleo de Apoio às Pessoas 

com Necessidades Educacionais Específicas - NAPNE” do IFSP Câmpus Salto trabalha 

na perspectiva da educação inclusiva, buscando, por meio de diversas ações, atender às 

necessidades educacionais específicas dos nossos estudantes com deficiência, transtorno 

do espectro autista e/ou altas habilidades/superdotação. 

A oferta do AEE – Atendimento Educacional Especializado às pessoas com 

deficiência, bem como todas as formas de intervenção a ele relacionadas, estão previstas 

na Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988). Em seu Artigo 208, a Constituição 

determina que tal atendimento ocorra, preferencialmente, na rede regular de ensino. 

Desse modo, entendemos a necessidade de que o Projeto Político-Pedagógico – 

PPP contemple o Atendimento Educacional Especializado – AEE nas suas propostas, 

conforme pressupõe a Resolução CNE/CEB nº 4/2009: “O Projeto Político Pedagógico – 

PPP da escola de ensino regular deve institucionalizar a oferta do AEE, prevendo sua 

organização” (BRASIL, 2009). A mesma resolução destaca a criação das Salas de 

Recursos Multifuncionais, com equipamentos mobiliários adequados, materiais didáticos 

e recursos  pedagógicos, visando garantir acessibilidade e uma educação mais igualitária. 
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No que respeita ao trabalho docente, é preciso uma formação inicial e continuada 

que privilegie práticas heterogêneas e inclusivas, sem o que o ensino dicotomizado 

regular e especial seguirá definindo mundos diferentes dentro da escola, ao perpetuar a 

ideia de que a aprendizagem de alunos com deficiência exige conhecimentos e 

experiências que não estão à altura dos professores regulares.  

 De acordo com Mantoan (2015, p. 14), uma pedagogia da inclusão só será possível 

se as escolas acolherem “[...] a diferença de todos os alunos como próprias da natureza 

multiplicativa da diferença, que se reproduzem, não se repetem, se ampliam e não se 

reduzem ao idêntico e existente”. Para a autora, tal acolhimento impede que o ensino e a 

aprendizagem de alguns alunos se restrinjam a currículos adaptados, objetivos 

educacionais reduzidos, critérios de avaliação abrandados, terminalidade específica para 

certificação escolar e facilitação de atividades. A pedagogia da inclusão não congela 

identidades nem “customiza” o ensino, porque se recusa a considerar o aluno como um 

sujeito abstrato para o qual se destinam procedimentos generalizados. Antes, construída 

no entendimento pleno da inclusão, dirige-se a alunos que não se repetem e para os quais 

é impensável sugerir qualquer “customização” educativa.  

 

No âmbito dessa pedagogia, que é inclusiva por natureza, é o aluno que 

introduz a cunha da diferença ao ensino e à aprendizagem, trazendo para a sala 

de aula mudanças substanciais, que atingem o papel do professor, sugerindo 

moderação na sua função explicativa e na de sancionar acertos e erros e 

deixando espaço para que a criatividade e as descobertas se manifestem a partir 

das experiências e buscas do aluno. (MANTOAN, 2015, p. 14) 

 

A educação inclusiva tem muito a dizer às propostas de melhoria do ensino 

brasileiro. Um ensino que desconsidera a diferença de cada aluno não atingirá a 

excelência que se espera em educação. Toda homogeneização, por não levar em conta a 

especificidade dos seres humanos, está fadada ao fracasso. 

Da mesma forma, malogra todo projeto educacional de cujos fundamentos uma 

formação crítica esteja ausente.   

 

3.1.6 Criticidade e participação política 

   

A comunidade escolar do Câmpus Salto entende que a formação do educando 

envolve criticidade. Para Freire (2008), a criticidade é decorrente de um trabalho 

pedagógico crítico que promova, de forma crescente, a apropriação pelo educando de sua 

posição no contexto. Em outras palavras, de ações, em sala de aula e nos demais 
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ambientes escolares, que abordem criticamente questões técnicas, culturais, econômicas, 

sociais e políticas, de modo a assegurar o desenvolvimento da autonomia do educando na 

interpretação e na busca de solução de problemas.  

Tais ações não devem ser introduzidas unilateralmente, isto é, apenas pelos 

servidores, uma vez que os educandos, sendo igualmente sujeitos históricos, trazem 

consigo demandas relacionadas a problemas ainda não superados, como a homofobia, o 

racismo, os preconceitos sociais e de gênero, entre outros.  

Ainda segundo Paulo Freire (2006, p. 74), o exercício da crítica repousa na 

convicção de que o ser humano pode, além de fazer, refazer as coisas. Isto é, pode 

transformar o mundo, superando situações que limitam os potenciais de realização 

pessoal e coletiva: “[...] no momento em que a percepção crítica se instaura, na ação 

mesma, se desenvolve um clima de esperança e confiança que leva os homens a 

empenhar-se na superação das situações-limites” (FREIRE, 2014, p. 124).  

Como a superação de problemas envolve muitas vezes algum tipo de disputa, de 

algo que não é de interesse de todos, inevitavelmente decorrerá da ação crítica a ação 

política (RODRIGUES, 2004). Aliás, o próprio ato educativo, mesmo quando prega 

neutralidade, o faz politicamente, pois: 

 

[...] ninguém mais pode ignorar que a educação é sempre um ato político. 

Aqueles que tentam argumentar em contrário, afirmando que o educador não 

pode fazer “política”, estão defendendo uma certa política, a política de 

despolitização. Pelo contrário, se a educação, notadamente a brasileira, sempre 

ignorou a política, a política nunca ignorou a educação. Não estamos 

politizando a educação. Ela sempre foi política. Ela sempre esteve a serviço 

das classes dominantes. (GADOTTI, 1983, p. 14) 

  

Em suma, com base nesses pressupostos, o Câmpus Salto entende a criticidade e 

a participação política como inerentes ao ato educativo. Repudia, portanto, discursos 

contrários à liberdade de expressão, tais como os preconizados pelos defensores da 

“Escola sem Partido”, e valoriza práticas educacionais comprometidas com a democracia 

e com um processo de participação coletiva na sua construção e gestão.  

 

3.2 Gestão democrática  

 

A perspectiva de que a gestão escolar deve ser realizada de maneira participativa 

e democrática permeia e orienta diferentes textos legais norteadores da educação 

brasileira. A Constituição Federal de 1988 traz, em seu artigo 206, a gestão democrática 

como princípio do ensino público em nosso país (BRASIL, 1988), para cuja proposição 
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a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996 estabelece como estratégias a 

participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da 

escola, a participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou 

equivalentes e a existência de órgãos colegiados deliberativos, com participação da 

comunidade acadêmica, local e regional (BRASIL, 1996). Cabe destacar a recorrência e 

apoio a esse princípio em outros textos legais, a saber, Diretrizes Nacionais e o próprio 

Plano Nacional de Educação, que, em sua versão mais recente (2014-2019), estabelece 

como meta  

 

Assegurar condições, no prazo de dois anos, para a efetivação da gestão 

democrática da educação, associada a critérios técnicos de mérito e 

desempenho e à consulta pública à comunidade escolar, no âmbito das escolas 

públicas, prevendo recursos e apoio técnico da União para tanto. (BRASIL, 

2014)  

  

Para além de seu aspecto conceitual, no entanto, é de extrema importância a 

compreensão da condição transformadora de um ambiente efetivamente democrático. À 

medida que participa das decisões e apresenta proposições, a comunidade escolar, em 

seus mais diferentes segmentos (pais, estudantes, servidores e mesmo 

entidades/indivíduos que se relacionam de alguma forma com a escola), estabelece 

vínculo e sentimento de pertença com a Escola, assumindo-se como corresponsável e 

protagonista de seu desenvolvimento.   

Apesar de sua destacada presença em textos legais e acadêmicos, e da 

inquestionável importância da participação efetiva dos vários sujeitos que compõem a 

comunidade escolar em todos os aspectos da organização da Escola, o conceito de gestão 

efetivamente democrática ainda enfrenta desafios para sua materialização, em grande 

parte decorrentes do modelo de organização escolar historicamente presente, o qual 

influencia não apenas o gestor e sua forma de tomada de decisões, mas também a própria 

comunidade, que nem sempre se encontra preparada para efetivar sua participação, ou 

mesmo com plena consciência de seu papel no desenvolvimento institucional e de 

potencial transformador.  

 Assumindo, em concordância com Dourado (2001), a descentralização, 

participação e transparência como fortes características da gestão democrática, vale 

ressaltar ações desenvolvidas pelo IFSP, de maneira geral, e pelo Câmpus Salto, mais 

especificamente, com vistas à criação de um ambiente participativo na administração 

escolar. 

 Em âmbito institucional, evidenciam-se as seguintes ações: 
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   - Garantia da participação de servidores, estudantes e/ou comunidade externa em 

órgãos colegiados consultivos/deliberativos e comissões (Conselho Superior, Conselho 

de Ensino, Conselho de Extensão, Comissão Própria de Avaliação etc.); 

- Criação dos Conselhos de Câmpus, presididos pelos Diretores Gerais, órgãos 

locais que, desde 2015, vêm atuando em importantes questões dos câmpus do IFSP, com 

representação de servidores, estudantes e comunidade externa; 

- Garantia da participação de estudantes em Conselhos de Classe; 

- Criação da Sala da Cidadania, que agrega a Ouvidoria, o Serviço de Informação 

ao Cidadão, a Comissão Própria de Avaliação, a Política de Participação Social do IFSP 

e o Sistema de Autoavaliação da Gestão Pública. 

Aproximando-se mais das ações que se encontram em andamento ou foram 

realizadas no Câmpus Salto, merecem destaque, ainda que não sejam as únicas, as que se 

seguem:  

- Criação do Núcleo de Comunicação, na perspectiva da transparência e de que a 

efetiva participação passa, inevitavelmente, pelo acesso à informação; 

- Criação da plataforma “Câmpus Salto na Escuta”, em que servidores, estudantes 

e comunidade externa podem ter um canal direto de comunicação com a Direção Geral;  

- Apoio ao Grêmio Estudantil;  

- Constituição da Associação de Pais e Amigos do Câmpus Salto, iniciativa 

surgida do interesse de um grupo de pais, a qual tem recebido apoio de servidores do 

Câmpus Salto;  

- Incentivo à criação de espaços para manifestação artística e cultural por parte 

dos estudantes (murais e disponibilização de paredes para pinturas);  

- Realização periódica de reuniões gerais, em horário que possibilite a participação 

de servidores docentes e técnicos-administrativos; 

- Realização periódica de reunião geral de coordenadores;  

- Escola aberta para o desenvolvimento de atividades por parte da comunidade 

externa (como o Cursinho Popular e palestras);  

- Tentativa de criação de espaços de lazer e interação voltados aos profissionais 

terceirizados, como os intervalos com atividades físicas orientadas por docente do 

Câmpus.  

  Ainda que o ideal democrático esteja em construção e que esta apresente uma série 

de desafios, o Câmpus Salto do IFSP acredita que ações como as aqui descritas promovem 

não apenas a integração dos membros da comunidade escolar, mas, sobretudo, o exercício 
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de “valores democráticos”, valores que permeiam e constituem a postura democrática, 

como colaboração, respeito, tolerância, ética, entre tantos outros igualmente importantes 

e necessários à construção de uma escola (e sociedade) de que todos, efetivamente, 

sintam-se e façam parte.  

 

3.3 Educação Profissional e o Mundo do Trabalho   

   

O IFSP, historicamente, constitui-se como espaço formativo no âmbito da 

educação e do ensino profissionalizante. Sua identidade vem sendo continuamente 

construída a partir de referenciais ético-políticos, científicos e tecnológicos presentes nos 

seus princípios e diretrizes de atuação. Estes refletem a opção da instituição em abarcar 

diversas demandas da sociedade, incluindo a escolarização daqueles que, no contexto da 

vida, não participaram das etapas regulares de aprendizagem. Acompanhando os 

processos de transformação no mundo do ensino e do trabalho, e com a perspectiva de 

diminuição das desigualdades sociais no Brasil, o IFSP busca construir uma práxis 

educativa que contribua para a inserção social, para a formação integradora e para a 

produção do conhecimento (IFSP, 2014).  

Uma formação integradora somente se concretiza quando proporciona ao 

trabalhador tomar ciência das contradições das relações sociais de produção e produzir 

sua existência com o seu trabalho, “[...] não por adaptação à realidade dada, mas em 

confronto com ela e visando à sua transformação, o que supõe a compreensão das relações 

sociais subjacente a todos os fenômenos” (FRIGOTTO; CIAVATTA; RAMOS, 2005, p. 

85).  

Com a referida integração, rompe-se com a condição humana dividida 

historicamente pela divisão social do trabalho entre a ação de executar e a de pensar, 

dirigir ou planejar.  

 

Trata-se de superar a redução da preparação para o trabalho ao seu aspecto 

operacional, simplificado, escoimado dos conhecimentos que estão na sua 

gênese científico-tecnológica e na sua apropriação histórico-social. Como 

formação humana, o que se busca é garantir ao adolescente, ao jovem e ao 

adulto trabalhador o direito a uma formação completa para a leitura do mundo 

e para a atuação como cidadão pertencente a um país, integrado dignamente à 

sua sociedade política. (FRIGOTTO; CIAVATTA; RAMOS, 2005, p. 85) 

 

Nesse tipo de formação, o trabalho cumpre o papel de princípio educativo, assim 

o indivíduo, como produtor de sua realidade, apropria-se dela e pode transformá-la.   
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3.3.1 Articulação entre trabalho, ciência e cultura 

 

Especializado na oferta de educação profissional e tecnológica nas diferentes 

modalidades de ensino, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São 

Paulo “[...] resgatou o compromisso de socialização do conhecimento científico e 

tecnológico, disponibilizando todo seu aparato cultural e tecnológico à sociedade” (IFSP, 

2014, p. 45).  

A Lei 11.892/2008 (BRASIL, 2008a), em seu artigo 6º, explicita as finalidades e 

características dos Institutos Federais. O Inciso I, por exemplo, fala em formar e qualificar 

cidadãos com vistas na atuação profissional nos diversos setores da economia e, assim, 

apoiar fortemente o desenvolvimento regional e nacional. O Inciso II menciona a 

educação profissional e tecnológica como instrumento educativo e investigativo de 

geração e adaptação de soluções técnicas e tecnológicas às demandas sociais e 

peculiaridades regionais. Compete também aos Institutos Federais (cf. Incisos V a VIII) 

constituírem-se em centros de excelência na oferta e divulgação do ensino de ciências e 

no estímulo à pesquisa aplicada e à produção cultural (BRASIL, 2008a), “[...] envolvendo 

sua comunidade interna e atraindo a comunidade externa para somar forças nessa grande 

tarefa de promover o desenvolvimento humano na sua plenitude” (IFSP, 2014, p. 45).  

Como se pode notar, para ter êxito em sua missão, o IFSP, ao ofertar educação 

profissional e tecnológica, procura articular as dimensões do trabalho, da ciência e da 

cultura. 

 

O trabalho compreendido como realização humana inerente ao ser (sentido 

ontológico) e como prática econômica (sentido histórico associado ao modo de 

produção); a ciência, compreendida como os conhecimentos produzidos pela 

humanidade que possibilitam o contraditório avanço das forças produtivas; e a 

cultura, que corresponde aos valores éticos e estéticos que orientam as normas 

de conduta de uma sociedade. (PACHECO, 2012, p. 59)(grifo nosso)    
 

Integrada à ciência e à cultura, a formação para o trabalho se opõe à redução da 

formação para o mercado de trabalho (CIAVATTA; RAMOS, 2012). Antes, concebe a 

educação como uma totalidade social, pelas múltiplas mediações históricas que 

concretizam os processos educativos, e proporciona a compreensão das dinâmicas 

socioprodutivas das sociedades modernas, com as suas conquistas e os seus revezes, 

habilitando as pessoas para o exercício crítico e autônomo de sua profissão. Somente 
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assim elas podem agir conscientemente de forma transformadora sobre o objeto de seu 

trabalho e de suas relações sociais.  

Cumpre-nos, portanto, explicitar, com base nesse horizonte legal e conceitual, os 

objetivos por meio dos quais o Câmpus Salto do IFSP tem buscado oferecer aos seus 

educandos uma formação integral que lhes favoreça o desenvolvimento humano, social, 

tecnológico e cultural, bem como a compreensão das relações sociais de produção:  

• Formar o aluno de maneira a desenvolver valores e competências necessários à 

integração de seu projeto pessoal ao projeto da sociedade em que vive;  

• Preparar o aluno para sua integração ao mundo do trabalho, com as competências 

que garantam as mudanças na produção de nosso tempo; 

• Desenvolver as suas competências para continuar aprendendo, de forma autônoma 

e crítica, em níveis mais complexos de estudos; 

• Assegurar ao educando a formação comum indispensável para o exercício da 

cidadania; 

• Aprimorar o educando como pessoa humana;  

• Desenvolver a compreensão dos fundamentos científicos e tecnológicos dos 

processos produtivos; 

• Desenvolver a autonomia intelectual e o pensamento crítico; e 

• Habilitar o educando em bases científicas, tecnológicas e humanísticas para o 

exercício da profissão, numa perspectiva crítica, proativa, ética e global que 

considere o mundo do trabalho, a contextualização sócio-político-econômica, o 

desenvolvimento sustentável e a aquisição de valores artístico-culturais. 

 

3.3.2 Projeto Integrador 

  

O Projeto Integrador (cf. Organização Didática do IFSP, Resolução nº 859, de 07 

de maio de 2013) (IFSP, 2013a) compreende os espaços de ensino e aprendizagem que 

articulem a interdisciplinaridade do currículo com as ações de pesquisa e extensão de 

forma a permitir a construção do conhecimento, culminando em uma produção acadêmica 

e técnico-científica. Partindo do pressuposto de que a educação profissional se reporta ao 

mundo do trabalho, o Projeto Integrador trará base aos docentes e alunos para a 

elaboração de projetos que permitam compreender o trabalho como princípio educativo.  
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Dessa forma, o Projeto Integrador será o procedimento pelo qual os alunos, por 

meio de uma produção acadêmica e técnico-científica, terão a oportunidade de fazer uma 

articulação entre os conhecimentos trabalhados no seu processo formativo e as 

competências necessárias para o exercício de sua profissão. 

 Assim, os objetivos do Projeto Integrador são: 

• Consolidar os conhecimentos construídos ao longo do curso em um trabalho de 

pesquisa ou projeto;  

• Possibilitar ao estudante o aprofundamento e a articulação entre teoria e prática; 

• Desenvolver a capacidade de síntese das vivências do aprendizado; 

• Sistematizar o conhecimento adquirido no decorrer do curso, tendo como base a 

articulação teórico-prática, e incentivar os alunos no estudo de problemas locais, 

regionais, nacionais e mundiais, buscando apontar possíveis soluções no sentido 

de integrar a instituição de ensino à sociedade. 

 

3.3.3 Empreendedorismo 

  

O empreendedor é um ator que realiza novas ideias, fazendo uma intersecção entre 

criatividade e imaginação. Para Filion (1991, p. 64), é “[...] alguém que concebe, 

desenvolve e realiza visões”. Ele se motiva pela autorrealização e desejo de assumir 

responsabilidades e ser independente, sempre pronto a criar ideias, produtos e mudar tudo 

que existe, transformando crises em oportunidades, preocupado com a melhoria de 

produtos e serviços e se pautando pelas necessidades do mercado (FELIPPE, 1996). 

 Embora cada empreendedor tenha suas singularidades, existem características 

basilares que são comuns ao ato de empreender (LEVY, 2015, s/p): 

• Otimismo: sempre ver e esperar o melhor, sempre acreditar que vai dar certo; 

• Autoconfiança: o empreendedor precisa acreditar em si mesmo, em seus talentos 

e opiniões; 

• Coragem para aceitar riscos: um empreendedor precisa lidar bem com riscos; 

• Desejo de protagonismo: desejar ser reconhecido, tomar as rédeas da sua vida e 

ser pleno; 

• Resiliência e perseverança: não desistir facilmente, superar desafios e prosseguir 

até o fim. 
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Estimular o empreendedorismo, de acordo com o Inciso VIII do Art. 6º da Lei 

11.892/2008 (BRASIL, 2008a), é uma das finalidades do IFSP. Essa característica é 

corroborada em seu Plano de Desenvolvimento Institucional (IFSP 2014, p. 45): “O IFSP 

foi concebido para atuar no desenvolvimento da cultura, do empreendedorismo e do 

cooperativismo [...]”, devendo estar atento às novas tendências do mundo produtivo e aos 

arranjos locais e nacionais. Sendo um agente de transformação social, o IFSP se preocupa 

em fazer a correta leitura das necessidades, expectativas e anseios da sociedade onde está 

inserido. O cenário socioeconômico extremamente competitivo renova os desafios aos 

integrantes da sociedade economicamente ativa e exige dos profissionais que atuam nesse 

mercado competitivo e em constante modernização novas posturas, habilidades e 

competências, entre as quais merece destaque a atitude empreendedora.  

Visando à consolidação e regulamentação das Ações de Inovação Tecnológica, a 

Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação do IFSP elegeu, entre seus objetivos 

para o quadriênio 2014-2018, o de sensibilizar a comunidade interna para a inovação e o 

empreendedorismo. Uma das formas previstas para se atingir esse objetivo foi o trabalho 

realizado em conjunto com as Pró-Reitorias de Ensino e Extensão para a inclusão desses 

temas nos currículos e projetos pedagógicos dos cursos oferecidos.  

Na mesma direção, a Pró-Reitoria de Extensão, buscando articular ações para o 

desenvolvimento socioeconômico, político e cultural local e regional, traçou, entre outras, 

as metas de estabelecer diretrizes para a implantação da política de desenvolvimento de 

atividades relacionadas à cultura empreendedora e à economia solidária e a de promover 

iniciativas institucionais para a formação empreendedora.   

Em atendimento a essas expectativas, o Câmpus Salto do IFSP traz sua 

contribuição ao fomento da cultura empreendedora incluindo a temática em alguns dos 

componentes curriculares de seus cursos, a saber: 

- os componentes “Projeto Integrado de Fábrica”, “Projeto Integrado de Custos” 

e “Projeto Integrado de Negócios”, ofertados no 5º e 6º semestres do curso de Gestão da 

Produção Industrial, trabalham noções de empreendedorismo por meio de projetos 

desenvolvidos pelos alunos; 

- o componente “Gestão de Carreira e Empreendedorismo”, ofertado no 6º 

semestre do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, tem como objetivo 

capacitar o aluno a identificar oportunidades de carreira e negócio e organizar os meios 

necessários para explorá-las em um ambiente empresarial, bem como compreender o 
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cenário em que o empreendedor atua, os riscos e as recompensas da iniciativa 

empreendedora; 

- o componente “Laboratório de Projeto Integrado”, ofertado no 4º semestre do 

curso Técnico em Automação Industrial, inclui, no rol dos conteúdos programáticos, o 

tema “Empreendedorismo e Gestão de Projetos”; 

- o componente “Administração e Empreendedorismo”, ofertado no 1º semestre 

do curso Técnico em Informática, objetiva conhecer os princípios do empreendedorismo 

e as diferentes formas de empreendimentos (negócios) e gestão empresarial aplicada; 

- o componente “Projeto Integrador”, ofertado no 1º, 2º e 3º anos dos cursos 

Técnico em Automação Integrado ao Ensino Médio e Técnico em Informática Integrado 

ao Ensino Médio, inclui, nos conteúdos programáticos, no primeiro caso, o tema “O 

empreendedorismo e a gestão de projetos”, e, no segundo, o tema “Empreendedorismo, 

desenvolvimento de competências e habilidades relacionadas à criação de um projeto 

empresarial”.  

Atento às tendências e arranjos produtivos locais, e também interessado em 

estimular o empreendedorismo, o Câmpus Salto promoveu, em 24 de outubro de 2017, o 

evento “Conexão Inovação”, que buscou reunir o arranjo produtivo da cidade, de modo a 

incentivar ações em parceria com o IFSP. Na oportunidade, foram apresentados e 

debatidos, entre outros, temas como “Mecanismos de fomento à pesquisa, inovação e 

empreendedorismo” e “Tendências, oportunidades e desafios para as empresas de 

amanhã”. Foi, sem dúvida, uma oportunidade singular de aproximar Pesquisa/Extensão e 

o mundo do trabalho, e discutir propostas de parceria visando à inovação e ao 

desenvolvimento científico e tecnológico da região.    

 

3.3.4 Estágio 

 

De acordo com a Lei nº 11.788/2008 (BRASIL, 2008c), o estágio é ato educativo 

escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à preparação para 

o trabalho produtivo de educandos que estejam frequentando o ensino regular em 

instituições de educação superior, de educação profissional, de ensino médio, da educação 

especial e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da educação 

de jovens e adultos (BRASIL, 2008c). 

Parte do projeto pedagógico do curso (seja como requisito obrigatório para 

aprovação, seja como atividade opcional) e componente do itinerário formativo do 
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educando, o estágio objetiva o aprendizado de competências próprias da atividade 

profissional tendo em vista o desenvolvimento do educando para a vida cidadã e para o 

trabalho.   

O estágio supervisionado proporciona ao aluno o domínio de instrumentos 

práticos imprescindíveis à execução de suas funções. Busca-se, por meio desse exercício, 

beneficiar a experiência e promover o desenvolvimento dos conhecimentos adquiridos 

durante o curso, bem como desenvolver habilidades, hábitos e atitudes relacionados à 

função da carreira, criando condições para que o futuro profissional possa atuar com 

maior segurança e visão crítica. 

O IFSP regulamenta as atividades de estágio de seus cursos por meio da Portaria 

nº 1.204, de 11 de maio de 2011 (IFSP, 2011), cuja normalização está em conformidade 

com a Lei do Estágio (nº 11.788/2008) (BRASIL, 2008c), com a LDB (Lei nº 9.394/1996) 

(BRASIL, 1996) e com as Resoluções CNE/CEB nº 1, de 21 de janeiro de 2004 (BRASIL, 

2004b), e CNE/CP nº 2, de 19 de fevereiro de 2002 (BRASIL, 2002b).  

O educando regularmente matriculado no IFSP poderá realizar estágio junto às 

instituições conveniadas desde que tenha, no mínimo, 16 anos completos na data do início 

da atividade e atenda aos requisitos previstos no projeto pedagógico do curso que 

frequenta. A jornada não poderá ultrapassar 6h diárias e 30h semanais, no caso de 

estudantes do ensino superior e da educação profissional de nível médio.  

 

3.4 Ensino    

 

Como instituição de ensino, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

de São Paulo 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” (BRASIL, 2008a), 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. 

 

3.4.1 Processos de ensino-aprendizagem 
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A proposta de ensino do Câmpus Salto do IFSP se baseia num desenho de 

educação que intensifique os processos de territorialização das políticas sociais, 

articuladas a partir dos espaços escolares, por meio do diálogo intragovernamental com 

as comunidades locais, para a construção de uma prática pedagógica que afirme a 

educação como direito de todos e de cada um. 

O direito à educação de qualidade é um elemento fundamental para a ampliação e 

garantia dos demais direitos humanos e sociais, e condição para a própria democracia; a 

escola pública universal materializa esse direito. Considerando-se a complexidade e a 

urgência das demandas sociais que dialogam com os processos escolares, o desafio que 

está posto é o da articulação dos processos escolares com outras políticas sociais, outros 

profissionais e equipamentos públicos, na perspectiva de garantir o sucesso escolar.  

Nesse contexto, é imprescindível considerar a questão das variáveis tempo, com 

referência à ampliação da jornada escolar, e espaço, com referência aos territórios em que 

cada escola está situada. Trata-se de tempos e espaços escolares reconhecidos, graças à 

vivência de novas oportunidades de aprendizagem, para a reapropriação pedagógica de 

espaços de sociabilidade e de diálogo com a comunidade local, regional e global.  

Alguns estudos que consideram a qualidade do ensino estão alicerçados nessa 

relação de tempos e espaços educativos. Para alguns, a ampliação da jornada escolar pode 

alavancar essa qualidade (KERSTENEETZKY, 2006); para outros, a extensão do horário 

escolar, por si só, não garante o incremento qualitativo do ensino, mas carrega essa 

possibilidade em potencial (CAVALIERI, 2002), ou seja, “[...] se a essa extensão não 

aderir o conceito de intensidade, capaz de se traduzir em uma conjunção qualitativa de 

trabalhos educativos[...]” (COELHO, 1997, p. 201), de nada adiantará esticar a corda do 

tempo: ela não redimensionará, obrigatoriamente, esse espaço.  

Nessa perspectiva, entende-se que o tempo qualificado é aquele que mescla 

atividades educativas diferenciadas e que, ao fazê-lo, contribui para a formação integral 

do aluno, para a superação da fragmentação e do estreitamento curricular e da lógica 

educativa demarcada por espaços físicos e tempos delimitados rigidamente. Nesse 

sentido, entende-se que a extensão do tempo – quantidade – deve ser acompanhada por 

uma intensidade do tempo – qualidade – nas atividades que constituem a jornada ampliada 

na instituição escolar.  

Fundamentada nesta concepção de educação, os princípios a serem considerados 

no processo ensino-aprendizagem são: 
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• Valorização da experiência extraescolar dos alunos, promovendo um 

conhecimento contextualizado nas práticas sociais. Os problemas vividos em cada 

realidade local, os saberes, hipóteses e propostas mobilizados pelos alunos na 

busca de soluções devem ser articulados com o que se estuda na escola. Essa 

diretriz remete à ideia de práxis, que se define pelo movimento dialético entre a 

teoria e a prática, entre a vida na escola e a vida fora dela; 

• Promoção de uma postura investigativa do aluno, proporcionando-lhe situações 

didáticas planejadas que contribuam para o desenvolvimento de novos 

conhecimentos. Abordagens interdisciplinares, pesquisas a partir de temas ou 

complexos geradores, estudo do meio e tantas outras propostas metodológicas que 

promovem o espírito investigativo devem ser analisados e incentivados junto aos 

professores; 

• Educação para a cidadania, não uma cidadania futura, mas a cidadania presente, 

que se constrói no dia a dia, a partir da reflexão e análise dos problemas, 

objetivando levar o aluno a desenvolver sua atuação na sociedade. Como espaço 

educativo, a escola deve estimular a participação e colocar o conhecimento a 

serviço da efetivação do exercício da cidadania; 

• Apropriação e produção de cultura, compreendendo esta última como realizações 

humanas nos diferentes campos e considerando todos os membros da comunidade 

escolar como sujeitos ativos. Nessa perspectiva, todo o trabalho da escola é 

produção cultural e deve estar articulado com outros espaços em que os jovens e 

adultos possam apreciar manifestações culturais como dança, teatro, cinema, 

música, artes plásticas etc. As políticas públicas precisam viabilizar o acesso das 

escolas a esses espaços; 

• Articulação com o mundo do trabalho, entendendo-se o trabalho como processo 

pelo qual o homem produz sua existência material e subjetiva, transformando o 

mundo e a si mesmo. O trabalho, como atividade transformadora, intencional, 

planejada e voltada à realização das necessidades humanas, tem um grande 

potencial educativo. Quando exercido sob o controle dos trabalhadores e não sob 

exploração e submissão, o trabalho pode possibilitar a unidade entre a teoria e a 

prática, a compreensão dos princípios científicos que sustentam as tecnologias 

importantes para o progresso social e a realização das capacidades criativas e 

realizadoras dos homens. É assim que o trabalho pedagógico na escola deve 
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abordar o mundo do trabalho concreto na sociedade, levando os jovens e adultos 

a compreenderem a importância do trabalho para a vida social, as bases científicas 

dos processos produtivos e as contradições entre um modelo de organização do 

trabalho alicerçado no espírito de coletividade e emancipação humana, e um outro 

modelo, fundado na exploração, submissão e precarização da vida dos 

trabalhadores. O trabalho digno é aquele a ser almejado e garantido a todo ser 

humano, independentemente de classe social, de raça ou de gênero; 

• Consideração da indissociabilidade entre a construção de conhecimentos, a 

afetividade e os valores que acompanham os sujeitos que ensinam e que 

aprendem. Parte-se do princípio de que os homens se fazem humanos nas relações 

sociais, pelo trabalho e pela produção da cultura. O sujeito que aprende, aprende 

com o corpo todo, corpo este que carrega uma bagagem cultural, organizadora de 

sentidos e significados. Ensinar pelo diálogo e reflexão é promover o que se 

denomina educação integral do homem; 

• Questões de classe social, de gênero, de sexualidade e étnico-raciais, que marcam 

as relações de poder dentro da escola, devem ser tematizadas de modo a 

superarmos as práticas de preconceito, discriminação e exclusão; 

• Respeito e estímulo à autonomia dos professores, para que, a partir da dinâmica 

relação entre a teoria e a prática, possam decidir sobre as mais acertadas 

estratégias para promover aprendizagens eficazes e significativas com todos e 

cada um de seus alunos. 

 

3.4.2 Metodologias de ensino 

   

Para que a organização do ensino e os estudos dos conteúdos escolares sejam 

trabalhados numa perspectiva integrada e interdisciplinar, propõe-se que o currículo, 

tempos e espaços pedagógicos tenham como base o trabalho por projetos integradores, 

que abarcarão os componentes curriculares constantes na base nacional, agregados a 

atividades educativas diversificadas, necessárias à aprendizagem dos alunos.  

Esses projetos integradores, cuja concepção abordou-se na seção 3.3.2, devem 

abarcar áreas mais amplas do conhecimento que procuram estabelecer uma coerência 

entre os diversos componentes curriculares e as práticas sociais, além de buscar promover 

o desenvolvimento das estruturas cognitivas e das dimensões afetiva, social e motora dos 

estudantes dos diferentes anos do ciclo. Santomé (1998, p. 125) afirma que “[...] as 
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propostas integradoras favorecem tanto o desenvolvimento de processos como o 

conhecimento dos problemas mais graves da atualidade”.  

Tal opção se justifica pelo fato de que o trabalho pedagógico pensado e organizado 

dentro desses projetos propiciará ao aluno a oportunidade de construção e mobilização de 

competências, habilidades e conhecimentos de várias áreas disciplinares, bem como a 

contextualização desses conhecimentos para a compreensão da realidade do ponto de 

vista dinâmico e das práticas sociais. Nessa perspectiva, os conteúdos das disciplinas 

devem estar articulados em estudos e atividades que levem à discussão de fenômenos de 

importância e de valor, como meio de desenvolvimento da compreensão dos estudantes 

sobre a realidade (PISTRAK, 2003).  

Destaca‐se aqui a importância do trabalho coletivo nessa forma de organização 

curricular e construção do projeto pedagógico da escola numa perspectiva 

interdisciplinar, compreendendo e assumindo esta prática como forma de organização 

administrativa e pedagógica. 

 

3.4.3 Avaliação do processo ensino-aprendizagem 

   

A verificação do rendimento escolar no Câmpus Salto é orientada pela “avaliação 

contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos 

qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre os de 

eventuais provas finais”, conforme determina o inciso V, art. 24, da Lei 9.394/96 

(BRASIL, 1996). Ainda, de acordo com o disposto no artigo 27 da Organização Didática 

(IFSP, 2013a), a avaliação no Câmpus Salto é norteada pela concepção formativa, 

processual e contínua.   

Falar em avaliação dentro de uma concepção formativa, processual e contínua é 

também falar em recuperação contínua e paralela4, uma vez que ambas (avaliação e 

recuperação) encontram-se articuladas no processo de ensino-aprendizagem. No Câmpus 

Salto, o trabalho de recuperação busca alinhar-se com o processo avaliativo, visando 

estimular as correções de curso durante o decorrer do ano letivo.   

 
4 Recuperação contínua e recuperação paralela são direitos garantidos ao aluno. A primeira é realizada pelo 

docente no decorrer das aulas semanais e em seu horário regular, e a segunda é “[...] oferecida sempre que 

o estudante não apresentar os progressos previstos em relação aos objetivos e metas definidos para cada 

componente curricular. O estudante poderá ser convocado para aulas de recuperação paralela em horário 

diverso da classe regular, julgada a sua conveniência em cada caso pelo docente responsável, após análise 

com o Coordenador de Curso/Área e com o deferimento da Gerência Acadêmica” (Organização Didática, 

Art. 35 – IFSP, 2013a). 
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Os componentes curriculares do curso devem trazer avaliações que sejam 

norteadas pela concepção exposta acima e realizadas mediante a utilização de vários 

instrumentos, tais como: exercícios; trabalhos individuais e/ou coletivos; fichas de 

observações; relatórios; autoavaliação; provas escritas; provas práticas; provas orais; 

seminários; projetos interdisciplinares etc., com o intuito de garantir um mapeamento das 

aprendizagens que impliquem reflexões sobre os avanços e dificuldades a serem 

enfrentadas.  

Nessa perspectiva, a avaliação não constitui um fim em si mesma, mas um meio 

que nos permite acompanhar a construção do conhecimento dos nossos educandos. A 

avaliação é parte integrante do processo de ensino e, como tal, é utilizada para 

compreendermos e superarmos obstáculos. Entendemos a ação avaliativa como um 

procedimento de coleta de informações acerca do que os alunos sabem e estão aptos a 

aprender em determinada etapa de ensino; uma ferramenta que orienta tanto o estudo dos 

alunos como o trabalho dos professores nas suas reflexões e formulações de novas 

estratégias de aprendizagem. 

 

3.4.4 Educação a distância (EAD) 

   

Dentre os parâmetros e normas definidos pela Portaria do Ministério da Educação 

nº 1.291, de 30 de dezembro de 2013 (BRASIL, 2013), objetivando a expansão dos 

Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, destaca-se a estruturação de “Polo 

de Educação a Distância, destinado à oferta de cursos de educação profissional e 

tecnológica na modalidade a distância [...]”.  

Essa Normativa enseja a oportunidade de ampliação dos horizontes institucionais 

por meio de uma promissora modalidade de ensino, a Educação a Distância (EAD), de 

cujo conceito, características, possibilidades e fundamentação legal trataremos a seguir.  

 

3.4.4.1 Breve histórico e conceituação da EAD 

 

Embora os primórdios da educação a distância no mundo estejam no século XIX, 

e no Brasil no início do século passado, esta modalidade de ensino contemporaneamente 

toma corpo em nosso país quando, em 1992, por meio da Lei Estadual nº 403, é instituída 

a Universidade Aberta de Brasília (UAB). O próximo passo significativo é a 

regulamentação da modalidade por meio do Art. 80 da Lei nº 9.394/96 (BRASIL, 1996). 
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Em seguida, o Decreto nº 5.622/05 (BRASIL, 2005) regulamenta o disposto na LDB, 

sendo posteriormente revogado pelo Decreto nº 9.057/17 (BRASIL, 2017a), o qual, em 

seu Art. 1º, define a modalidade de ensino em EAD: 

 

Art. 1º Para os fins deste Decreto, considera-se educação a distância a 

modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos 

processos de ensino e aprendizagem ocorra com a utilização de meios e 

tecnologias de informação e comunicação, com pessoal qualificado, com 

políticas de acesso, com acompanhamento e avaliação compatíveis, entre 

outros, e desenvolva atividades educativas por estudantes e profissionais da 

educação que estejam em lugares e tempos diversos. 

Art. 2º A educação básica e a educação superior poderão ser ofertadas na 

modalidade a distância nos termos deste Decreto, observadas as condições de 

acessibilidade que devem ser asseguradas nos espaços e meios utilizados. 

Art. 3º A criação, a organização, a oferta e o desenvolvimento de cursos a 

distância observarão a legislação em vigor e as normas específicas expedidas 

pelo Ministério da Educação. (BRASIL, 2017a) 

 

3.4.4.2 Características da EAD 

   

A presença e amplitude de alcance da EAD fazem dela uma modalidade de ensino 

de caráter eminentemente democrático, promotora da igualdade no acesso ao ensino, uma 

das razões para figurar entre as expectativas de nosso câmpus de ofertar à sociedade 

cursos de formações diversas, em variados níveis de ensino. Destaque-se a possibilidade 

de integrar a modalidade aos cursos historicamente presenciais, conforme 

regulamentação oficial, visando alcançar o conceito de universalização do ensino 

(COSTA; FARIA, 2008). 

O público-alvo da educação a distância inclui pessoas já inseridas no mercado de 

trabalho, mas que desejam qualificar-se para ascender em escolaridade ou em busca de 

nova oportunidade profissional, como modo de prosperar social e economicamente. Com 

objetivos similares, atende também àqueles que não cumpriram em idade escolar 

apropriada os cursos de ensino médio.  

A EAD possibilita acesso virtual aos que têm dificuldade para obtê-lo 

presencialmente, além de aliar redução de custos à de tempo, facilitando a obtenção de 

capacitação profissional e educacional. O aspecto atemporal da realização de cursos a 

distância é uma de suas principais características. Mais que uma tendência, a oferta de 

cursos em EAD é uma realidade, com um crescimento de 500% entre os anos 2000 e 2006 

(COSTA; FARIA, 2008). 

 

3.4.4.3 Recursos disponíveis à implementação da EAD 
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Nosso câmpus dispõe de recursos humanos (professores e técnicos-

administrativos), infraestrutura de tecnologia da informação e comunicação, plataforma 

com Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) Moodle, pessoal técnico capacitado para 

administração dos recursos tecnológicos, laboratórios e salas de aula apropriados para o 

atendimento e operação como instituição sede de cursos e polo de EAD, por meio de 

parcerias, e também para atividades presenciais. Os recursos elencados são os 

pressupostos que permitem que ambientes virtuais de aprendizagem sejam locais de 

interação, de colaboração e de construção coletiva do conhecimento.  

Devemos considerar que, de forma similar ao que ocorre com o discente, o qual 

não desembolsa recursos com deslocamento e alimentação, a escola também não utiliza 

salas e laboratórios com a mesma regularidade e demanda de cursos presenciais. São 

identificáveis, além da economia de espaços, a economia de outros recursos, como água 

e energia elétrica, por exemplo. 

 

3.4.4.4 Legislação sobre EAD 

   

O Art. 2º do Decreto nº 2.494/98 (BRASIL, 1998b) normatiza a oferta de cursos 

em EAD: 

 

Art. 2º Os cursos a distância que conferem certificado ou diploma de conclusão 

do ensino fundamental para jovens e adultos, do ensino médio, da educação 

profissional e de graduação serão oferecidos por instituições públicas ou 

privadas especificamente credenciadas para esse fim, nos termos deste Decreto 

e conforme exigências a serem estabelecidas em ato próprio, expedido pelo 

Ministro de Estado da Educação e do Desporto. 

  

Em relação ao credenciamento de cursos em EAD, enquadramo-nos, como 

Instituição de Ensino Federal, no Artigo 11, Parágrafo 4º, e Artigos 12 e 14 do Decreto 

nº 9.057/17 (BRASIL, 2017a):  

 

Art. 11 § 4º As escolas de governo do sistema federal credenciadas pelo 

Ministério da Educação para oferta de cursos de pós-graduação lato sensu 

poderão ofertar seus cursos nas modalidades presencial e a distância. [...] 
Art. 12. As instituições de ensino superior públicas dos sistemas federal, 

estaduais e distrital ainda não credenciadas para a oferta de cursos superiores 

na modalidade a distância ficam automaticamente credenciadas, pelo prazo de 

cinco anos, contado do início da oferta do primeiro curso de graduação nesta 

modalidade, condicionado à previsão no Plano de Desenvolvimento 

Institucional. [...] 

Art. 14. As instituições de ensino credenciadas para a oferta de educação 

superior na modalidade a distância que detenham a prerrogativa de autonomia 
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dos sistemas de ensino federal, estaduais e distrital independem de autorização 

para funcionamento de curso superior na modalidade a distância. 

  

O Art. 14 do Decreto nº 9.057/17 é corroborado pelos Arts. 2º e 3º da Portaria 

Normativa nº 11, de 20 de junho de 2017 (BRASIL, 2017b), a qual estabelece normas 

para o credenciamento de instituições e a oferta de cursos superiores a distância.   

No âmbito da necessidade legal do estabelecimento de polos de educação a 

distância, a Normativa em questão (BRASIL, 2017b), em seu Cap. III, Art. 11, especifica 

como deve ser a infraestrutura física, tecnológica e de pessoal para a realização de 

atividades presenciais.  

Lembramos que um número significativo de nossos alunos, para comparecer às 

aulas presenciais, deslocam-se de cidades situadas em um raio de até 80 km de distância, 

perímetro que compreende os câmpus de São Roque, Sorocaba, Boituva, Capivari, 

Hortolândia e Campinas do IFSP, os quais apresentam as condições necessárias para 

estabelecimento de parcerias para disponibilização de polos. 

Há, ainda, outros níveis e modalidades de cursos que podem ser atendidos por 

meio da EAD, conforme disposto no Art. 8º do Decreto nº 9.057/17 (BRASIL, 2017a), a 

saber: 

 

Art. 8º Compete às autoridades dos sistemas de ensino estaduais, municipais e 

distrital, no âmbito da unidade federativa, autorizar os cursos e o 

funcionamento de instituições de educação na modalidade a distância nos 

seguintes níveis e modalidades: 

I - ensino fundamental, nos termos do § 4º do art. 32 da Lei nº 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996; 

II - ensino médio, nos termos do § 11 do art. 36 da Lei nº 9.394, de 1996; 

III - educação profissional técnica de nível médio; 

IV - educação de jovens e adultos; e 

V - educação especial. 

 

Ao ofertar cursos nessas modalidades, o Câmpus Salto estará cumprindo sua 

função precípua, incluindo Cursos Livres de Extensão caracterizados pela duração de 8h 

até 40h e cursos FIC (Cursos de Formação Inicial e Continuada), classificados como: 

a) Cursos de Formação Continuada, com carga horária mínima de 40h, 

destinados ao público que já possui conhecimentos técnicos ou atua na área; 

b) Cursos de Formação Inicial, com duração mínima de 160h, com o objetivo de 

oferecer formação inicial em uma das áreas profissionais de nossos eixos 

tecnológicos.  
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Outro aspecto relevante a ser analisado diz respeito à equivalência entre cursos 

credenciados na modalidade EAD e na modalidade presencial. O Decreto nº 5.622/05 

(BRASIL, 2005), em seu Art. 5º, dispõe: 

 

Art. 5º Os diplomas e certificados de cursos e programas a distância, expedidos 

por instituições credenciadas e registrados na forma da lei, terão validade 

nacional. 

Parágrafo único. A emissão e registro de diplomas de cursos e programas a 

distância deverão ser realizados conforme legislação educacional pertinente. 

 

O pré-credenciamento e autonomia para oferta de cursos em EAD, em suas 

diferentes instâncias, são um claro estímulo e direcionamento para que nos dediquemos 

– no período atual pelo qual passa a sociedade brasileira, marcado por um processo 

intenso de mudanças sociais na busca pelos direitos dos cidadãos – a acompanhar as 

demandas no tocante à oferta democrática de ensino, notadamente um meio reformador 

social por excelência.  

Há outros sinais que reforçam a atualidade e aplicabilidade do ensino a distância. 

Existe um processo de retroalimentação entre tecnologia e mudanças sociais, pois a 

evolução tecnológica permitiu alterações nos padrões comportamentais e sociais. Esses 

novos padrões incluem novas formas de comunicação e relacionamento interpessoal, com 

aumento da interatividade, em que se distingue claramente a intermediação da tecnologia 

por meio de aplicativos móveis, facilmente encontrados para uso em smartphones.  

A Internet, por usa vez, é parte integrante desse processo ao intermediar a 

disponibilização de produtos e serviços, criando novas práticas sociais e de acesso à 

informação na forma de textos, áudios ou vídeos. Os avanços tecnológicos dos meios 

físicos de transmissão de dados, mas também das plataformas e portais (softwares) na 

rede mundial, trouxeram aos cidadãos a possibilidade, muito comum atualmente, de 

produzir e publicar conteúdo próprio, por meio de blogs e vídeos, por exemplo, sem 

necessariamente demandar dispêndio de recursos financeiros da parte de quem busca por 

esses conteúdos.  

Dessa forma, a sociedade habitua-se a utilizar a Web como fonte de oferta de 

informação a ser processada como conhecimento e aprendizado, o que inclui a educação 

a distância e lhe confere certo protagonismo.  

 

3.5 Pesquisa e Inovação 
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No artigo 6º da Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008 (BRASIL, 2008a), são 

enumeradas as finalidades e características dos Institutos Federais. Destacamos as 

seguintes: 

[...] 

V - constituir-se em centro de excelência na oferta do ensino de ciências, em 

geral, e de ciências aplicadas, em particular, estimulando o desenvolvimento 

de espírito crítico, voltado à investigação empírica;  

[...] 

VII - desenvolver programas de extensão e de divulgação científica e 

tecnológica; 

VIII - realizar e estimular a pesquisa aplicada, a produção cultural, o 

empreendedorismo, o cooperativismo e o desenvolvimento científico e 

tecnológico; 

[...] 

 

 O artigo 7º da mesma lei é dedicado aos objetivos dos Institutos Federais, entre os 

quais ressaltamos aquele que é objeto do Inciso III: “realizar pesquisas aplicadas, 

estimulando o desenvolvimento de soluções técnicas e tecnológicas, estendendo seus 

benefícios à comunidade” (BRASIL, 2008a).  

Gerhardt e Silveira (2009) diferenciam os tipos de pesquisa, quanto à natureza, 

em pesquisa básica e pesquisa aplicada. Segundo Minayo (2002, apud ZANELLA, 2013), 

a pesquisa pura, ou teórica, ou básica, permite articular conceitos e sistematizar a 

produção de uma determinada área de conhecimento. De acordo com Zanella (2013), a 

pesquisa pura visa a criar novas questões num processo de incorporação e superação 

daquilo que já se encontra produzido. Trujillo Ferrari (1982) complementa, argumentando 

que a pesquisa teórica procura melhorar o próprio conhecimento. 

 Em contraponto à pesquisa básica, a pesquisa aplicada objetiva gerar 

conhecimentos para aplicação prática, dirigidos à solução de problemas específicos 

(GERHARDT; SILVEIRA, 2009). 

 No Estatuto do IFSP, aprovado pela Resolução IFSP  nº 1, de 31 de agosto de 

2009 (IFSP, 2009), e alterado pela Resolução IFSP nº 872, de 4 de junho de 2013 (IFSP, 

2013b), as ações de pesquisa são assim caracterizadas:  

 

Art. 35. As ações de pesquisa constituem um processo educativo para a 

investigação e o empreendedorismo, visando à formação e à solução de 

problemas científicos e tecnológicos, envolvendo todos os níveis e 

modalidades de ensino, com vistas ao desenvolvimento social. (IFSP, 2013b) 

 

Esta mesma Resolução delineia o objetivo das atividades de pesquisa: 

 

Art. 36. As atividades de pesquisa têm como objetivo formar recursos humanos 

para a investigação, a produção, o empreendedorismo e a difusão de 
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conhecimentos culturais, artísticos, científicos e tecnológicos, sendo 

desenvolvidas em articulação com o ensino e a extensão, ao longo de toda a 

formação profissional. (IFSP, 2013b) 

 

 A partir dessa caracterização, fica evidente o papel do IFSP, em particular do 

Câmpus Salto, no que diz respeito às ações de pesquisa e inovação. Primeiramente, a 

pesquisa não se destina a apenas gerar conhecimentos para aplicação prática. Deve ser 

um processo educativo que envolva todos os níveis e modalidades de ensino. Esse 

processo deve, ainda, considerar a realidade da comunidade local, de modo a estender-

lhe os seus benefícios, tendo como norte o desenvolvimento desta comunidade. 

 A realidade, no entanto, parece um pouco distante de tal caracterização. Em um 

estudo realizado por Perucchi e Mueller (2015), em que foi traçado um panorama da 

pesquisa dos pesquisadores dos Institutos Federais, observou-se que: 

• A maioria dos pesquisadores não divulga os resultados, e quando o faz, é 

por meio de apresentação oral (meio informal de divulgação) ou em anais 

de congressos (meio formal); 

• A quantidade de inovações e de patentes e registros é muito pequena; 

• Os departamentos e/ou coordenações de pesquisa nestas instituições 

atuam, em grande parte, na resolução de questões burocráticas, e não no 

apoio à pesquisa propriamente dito; 

• Os núcleos de inovação, quando existentes, não possuem estrutura 

suficiente, o que faz com que não tenham condições de oferecer apoio aos 

pesquisadores; 

• A motivação principal dos pesquisadores para a realização de pesquisa é o 

desenvolvimento profissional (promoções e premiações), e em menor 

grau, as necessidades da comunidade/região, e em grau ainda menor, as 

necessidades das empresas. 

 Em outro estudo, da Fundação Joaquim Nabuco, realizado por Dias et al. (2016), 

é traçado o perfil de pesquisa e inovação dos diversos câmpus dos Institutos Federais. A 

partir das entrevistas realizadas, verificou-se que os Institutos Federais  

 

[...] não fazem, na maioria dos seus campi, pesquisa tecnológica, nem 

transferem tecnologia, por falta de incentivo específico e pela desproporcional 

demanda dos professores para o desenvolvimento de atividades de ensino, 

tarefa agravada por ser desenvolvida simultaneamente em diferentes níveis 

(básico, superior e profissional), que exigem diferentes formas de comunicação 

técnica e pedagógica, bem como de conteúdos. (DIAS et al., 2016, p. 73)  
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Para que esse quadro possa ser revertido, diversas recomendações são feitas pelos 

autores: 

• Estabelecer carga horária máxima de sala de aula e regulamentar a 

atividade de pesquisa/extensão dentro da carga horária docente; 

• Regulamentar atividades de pesquisa não relacionadas à pós-graduação, 

visto que muitos câmpus não possuem cursos desta natureza; 

• Estimular o registro de grupos de pesquisa no diretório do CNPq; 

• Instituir mecanismos para a indução à escolha de pesquisas com objetivos 

alinhados ao apoio à inovação nas comunidades locais. (Entende-se que, 

no sentido do atendimento aos objetivos mencionados, devem fazer parte 

de tais mecanismos comitês de projetos de pesquisa que incluam membros 

externos à comunidade acadêmica); 

• Considerar a Inovação Inclusiva e a Questão Ambiental como prioridades 

no cumprimento do papel dos Institutos Federais concernente ao apoio à 

Inovação visando preferencialmente técnicas e procedimentos de fácil 

absorção pelo setor produtivo; 

• Concentrar o incentivo a pesquisas que apresentem alta probabilidade de 

uso exitoso, no interesse de agentes produtivos locais, sejam ou não 

patenteáveis seus resultados; 

• Estabelecer uma linha de atividade da Pró-Reitoria de Extensão (fóruns, 

palestras, reuniões, cafés tecnológicos, feiras tecnológicas, rodadas de 

negócios etc.) dedicada a formular e operar um programa de ações de 

envolvimento do Instituto com o mundo produtivo em seus arredores, 

viabilizando a construção de conhecimento e confiança mútuos; 

• Sistematizar o uso de visitas técnicas, orientadas e posteriormente 

discutidas em classe; 

• Explorar as potencialidades dos estágios, na graduação e ensino médio 

profissional, complementando de forma adequada e bem explorada a 

formação dos discentes; 

• Utilizar metodologias que desenvolvam a capacidade de pensar, a 

criatividade e a capacidade de resolver problemas com criatividade, 

contando com estruturas curriculares flexíveis e interdisciplinares; 
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• Incentivar a cultura organizacional de empreender por meio da grade 

curricular nos projetos pedagógicos dos cursos. 

 Para que a pesquisa seja realizada de modo efetivo no Câmpus Salto, podemos 

fazer uso de algumas questões norteadoras: 

• As demandas do arranjo produtivo local estão sendo consideradas para 

balizar as ações de pesquisa? 

• A questão ambiental é levada em conta para balizar as ações de pesquisa? 

• Existe diálogo entre as atividades de pesquisa e os cursos (de todos os 

níveis) ofertados pelo câmpus? 

• Existe diálogo entre as atividades de pesquisa e as de extensão 

desenvolvidas no câmpus? Há atividades de extensão (fóruns, palestras, 

reuniões, cafés tecnológicos, feiras tecnológicas, rodadas de negócios etc.) 

que podem ser utilizadas para estreitar os laços entre o Câmpus Salto e a 

comunidade local? As visitas técnicas são utilizadas como instrumento 

pedagógico? Os estágios, com supervisão de um docente, agregam 

conhecimento prático para os discentes? 

• Existe infraestrutura física mínima para o desenvolvimento da pesquisa, 

incluindo ambientes (laboratórios específicos, biblioteca com áreas para 

estudo, gabinetes individuais de trabalho para docentes)? 

• Existe fomento para o desenvolvimento da pesquisa (incluindo verba para 

compra de equipamento, verba para aquisição de material de consumo, 

bolsas para discentes)? Em caso afirmativo, o recurso é suficiente? 

• Existe incentivo para a formação de parcerias com outras instituições, 

públicas ou privadas, para o desenvolvimento da pesquisa? 

• A atribuição docente permite o equilíbrio entre as atividades de ensino, 

pesquisa e extensão, de modo que seja possível a realização de pesquisa? 

• Existe política de capacitação de recursos humanos (incluindo afastamento 

de servidores para capacitação) e de fixação destes no câmpus? Em caso 

afirmativo, a política é satisfatória? 

• Existe fomento (e, em caso positivo, em quantidade suficiente) para 

divulgação dos resultados da pesquisa (incluindo verba para a realização 

de eventos científicos no câmpus, verba para participação em eventos 

regionais, nacionais e internacionais)? 
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• Os Projetos Pedagógicos dos Cursos possibilitam o desenvolvimento da 

capacidade de pensar, a criatividade e a capacidade de resolver problemas 

com criatividade? E, ainda, incentivam a cultura organizacional de 

empreender? 

Não será possível atender às demandas sociais, do mundo do trabalho e da 

produção, com impactos positivos nos arranjos produtivos locais mediante o 

compartilhamento de conhecimentos e tecnologia, em consonância com os princípios 

norteadores da Pesquisa e Inovação do IFSP (IFSP, 2014), sem que primeiro nos 

dediquemos a uma problematização diligente dessas questões. Pesquisar e inovar é, antes 

de tudo, um exercício cuidadoso de sondagem e reflexão acerca das condições, dos 

insumos, dos recursos, das motivações e das finalidades que envolvem tais ações.    

 

3.6 Extensão 

 Todo o trabalho realizado nas instituições de ensino, assim como a 

produção de conhecimento gerada por elas, é um bem social. Portanto, devem ser 

apropriados pela sociedade em benefício de seus interesses pela transformação social.  

Em consonância com a Lei n° 11.892, de 29 de dezembro de 2008 (BRASIL, 

2008a), o Art. 1º da Portaria IFSP nº 2.968/2015 (IFSP, 2015) define que o 

desenvolvimento das atividades de extensão deve se dar 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. Os parágrafos 1º e 4º, do mesmo artigo, 

dispõem sobre como a extensão deve promover a articulação entre comunidade interna 

do IFSP e sociedade:  

 
§ 1°. As ações de extensão são uma via de mão dupla com a sociedade, que 

proporciona a relação de diálogo entre conhecimentos tradicionais, 

enriquecendo o processo educativo e possibilitando a formação de consciência 

crítica tanto da comunidade interna do IFSP (docentes, discentes e técnicos-

administrativos), quanto dos diversos atores sociais envolvidos. 

[...] 

§ 4°. As ações de extensão devem se basear na análise do interesse e do arranjo 

produtivo local da comunidade na qual cada câmpus se encontra e serem 

articuladas com a vocação e qualificação acadêmicas dos docentes, discentes 

e técnicos-administrativos envolvidos. (IFSP, 2015) 

 

A extensão, portanto, é compreendida como um processo interdisciplinar, 

educativo, cultural e científico que articula o ensino e a pesquisa e possibilita às 
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comunidades interna e externa o diálogo, a produção de novas relações, as trocas de 

saberes e o repensar das ações institucionais. Oportuniza, também, o contato de pessoas 

da comunidade externa com o conhecimento produzido no interior da instituição, numa 

relação em que se pode ensinar e aprender, formar e receber formação, respeitar e ser 

respeitado.  

Trata-se de 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 e ao 

desenvolvimento local e regional. Assim, as ações e programas, projetos, cursos e eventos 

desenvolvidos no âmbito do IFSP e fora dele, por meio dos quais as instituições podem 

se retroalimentar de novos conhecimentos e promover a ciência com base na reflexão 

crítica e visando à redução das desigualdades sociais, trazem como princípios: a interação 

dialógica; a interdisciplinaridade e a interprofissionalidade; a indissociabilidade ensino-

pesquisa-extensão; o impacto na formação do estudante; e a transformação social.    

Em sua política de extensão, o IFSP busca estabelecer parcerias com setores 

produtivos locais e regionais para possibilitar o intercâmbio tecnológico aos estudantes, 

por meio do estágio. Realiza, também, o mapeamento do trajeto profissional dos alunos 

por meio de um programa de acompanhamento dos egressos. 

As práticas de extensão se corporificam em programas, projetos, cursos e eventos 

(palestras, oficinas, festivais, feiras, saraus, entre outros). E ainda se relacionam 

efetivamente com o campo do trabalho (estágios, acordos de cooperação e visitas 

técnicas) e com o campo cultural. A Pró-Reitoria de Extensão do IFSP tem proposto ações 

alinhadas a temas de grande relevância para o contexto atual de nossa sociedade, como 

diversidade, inclusão e gênero.  

Na mesma direção, as ações de extensão desenvolvidas no Câmpus Salto têm 

procurado contemplar aspectos acadêmicos, científicos, culturais e esportivos. A 

diversificação temática é uma característica saliente do nosso trabalho. Comunicação, 

cultura, esportes, direitos humanos e justiça, educação, trabalho, meio ambiente, saúde, 

tecnologia e produção estão entre os principais temas desenvolvidos. Assim, as ações se 

mostram amplas e produzem uma rede eficiente e efetiva, capaz de viabilizar uma relação 

transformadora entre escola e sociedade. Essa diversidade tem possibilitado o 

atendimento de diferentes públicos, com idades, perfis e condições sociais variados.  

O Câmpus Salto vem experimentando maior aproximação com a municipalidade 

à medida que propõe e oferta cursos, ações e eventos a partir de demandas apresentadas 
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pelas Secretarias Municipais de Educação, Desenvolvimento Econômico, Trabalho e 

Turismo e Meio Ambiente. Tais iniciativas, ao contribuírem para que a população de 

Salto e região obtenha qualificação e certificação, favorecem, certamente, sua inserção 

profissional, cooperando para a democratização do processo formativo e da 

empregabilidade.  
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Capítulo 4 – 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 (BRASIL, 

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. 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 pelo 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, especializado na oferta de 

educação profissional e tecnológica em diferentes níveis e modalidades de ensino, articula a 

educação superior, básica e profissional, pluricurricular e multicâmpus. Nesse sentido, o 

Câmpus Salto oferece os cursos descritos a seguir.  

 

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 e planejar. Com isso, a 

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 
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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 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 câmpus, conforme as demandas sociais, 

acompanhando o percentual de vagas estabelecido em lei para os IFs. 

Legitimando o compromisso com segmentos apartados do ensino formal, implantou-

se o Programa Nacional de Integração da Educação Profissional à Educação Básica na 

Modalidade de Educação de Jovens e Adultos – PROEJA, que abrange 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 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 formação técnica 

profissional. Tem duração mínima de 3 e máxima de 4 anos, e a forma de ingresso é por 

meio de processo seletivo.   

 

4.1.1.1 Técnico em Automação Industrial Integrado ao Ensino Médio  
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Perfil Profissional do Egresso: o curso Técnico em Automação Industrial Integrado 

ao Ensino Médio do IFSP – Câmpus Salto propicia uma formação tecnológica generalista 

com conhecimentos teóricos e práticos de processos industriais e uma cultura geral sólida 

para absorver novas tecnologias. Possibilita ao egresso atuar de forma crítica e criativa na 

identificação e resolução de problemas, de forma contextualizada, considerando os aspectos 

relevantes da nossa realidade. 

Forma profissional que atua no projeto, execução e instalação de sistemas de controle 

e automação utilizados nos processos industriais. Realiza a manutenção, medições e testes 

em equipamentos utilizados em automação de processos industriais. Programa, opera e 

mantém sistemas automatizados, respeitando normas técnicas e de segurança. 

 

4.1.1.2 Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio 

 

Perfil Profissional do Egresso: o Técnico em Informática analisa, projeta, documenta, 

especifica, testa, implanta e mantém sistemas computacionais de informação. Trabalha 

também com ferramentas computacionais, equipamentos de informática e metodologia de 

projetos na produção de sistemas. 

O Técnico em Informática desenvolve e implanta sistemas informatizados, 

dimensionando requisitos e funcionalidade do sistema, especificando sua arquitetura, 

escolhendo ferramentas de desenvolvimento, especificando programas e codificando 

aplicativos; administra ambientes informatizados, presta suporte técnico e treinamento ao 

cliente e elabora documentação técnica; estabelece padrões, coordena projetos oferecendo 

soluções para ambientes informatizados e pesquisa de novas tecnologias em informática; 

fiscaliza a execução do serviço e o cumprimento dos prazos; solicita recursos técnicos para 

execução da atividade em questão e gerencia equipes de trabalho. 

O Técnico em Informática desenvolve programas de computador, seguindo as 

especificações e paradigmas da lógica de programação e das linguagens de programação; 

utiliza ambientes de desenvolvimento de sistemas, sistemas operacionais e banco de dados; 

realiza testes de programas de computador, mantendo registros que possibilitem análises e 

refinamento dos resultados; executa manutenção de programas de computadores 

implantados; realiza, ainda, manutenção de computadores, projetos de redes locais, testes, 

especificação de meios físicos e tecnologias de comunicação, implantação e configuração de 

redes de computadores em ambientes diversos. 
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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 e máxima de 4 semestres, e a forma de 

ingresso é por meio de processo seletivo.  

 

4.1.2.1 Técnico em Automação Industrial 

 

Perfil Profissional do Egresso: o curso de Automação Industrial do IFSP – Câmpus 

Salto propicia ao Técnico em Automação Industrial uma formação tecnológica generalista 

com conhecimentos teóricos e práticos de processos industriais e uma cultura geral sólida 

para absorver novas tecnologias. Possibilita ao egresso atuar de forma crítica e criativa na 

identificação e resolução de problemas, de forma contextualizada, considerando os aspectos 

relevantes da nossa realidade. O Técnico em Automação Industrial é um profissional com 

conhecimentos de controle de processos, instrumentação, dispositivos eletrônicos, circuitos 

elétricos, acionamentos de máquinas elétricas, equipamentos eletro-hidráulicos, eletro-

pneumáticos e de redes industriais dedicados à automação industrial.  

Após a conclusão do curso, o aluno egresso, conciliando os conhecimentos básicos e 

tecnológicos trabalhados no decorrer dos módulos e suas aplicações práticas nos laboratórios 

específicos de cada disciplina, bem como sua vivência profissional alcançada durante o 

estágio supervisionado, é capaz de atuar nas indústrias: siderúrgica; celulose e papel; naval 

e aeronáutica; metalúrgica e metal mecânica; alimentícia; mármore e granito; pisos, azulejos 

e cerâmica; plásticos e similares; petroquímica, carboquímica e em todos os segmentos do 

setor eletroeletrônico. 

 

4.1.2.2 Técnico em Informática 

 

Perfil Profissional do Egresso: o Técnico em Informática analisa, projeta, documenta, 

especifica, testa, implanta e mantém sistemas computacionais de informação. Trabalha 

também com ferramentas computacionais, equipamentos de informática e metodologia de 

projetos na produção de sistemas. Raciocínio lógico, emprego de linguagens de programação 

e de metodologias de construção de projetos, preocupação com a qualidade, usabilidade, 
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robustez, integridade e segurança de programas computacionais são fundamentais à atuação 

deste profissional. 

Realiza, ainda, manutenção de computadores, projetos de redes locais, testes, 

especificação de meios físicos e tecnologias de comunicação, implantação e configuração de 

redes de computadores em ambientes diversos. 

O código para o Técnico em Informática, segundo a Classificação Brasileira de 

Ocupações (CBO/2010) (BRASIL, 2010), é 3171-10, que engloba as seguintes 

denominações: Programador de computador, Programador de processamento de dados, 

Programador de sistemas de computador, Técnico de aplicação (computação), Técnico em 

programação de computador. 

O Técnico em Informática está apto a executar as seguintes atividades: 

I. Desenvolver e implantar sistemas informatizados, dimensionando requisitos e 

funcionalidade do sistema, especificando sua arquitetura, escolhendo ferramentas de 

desenvolvimento, especificando programas e codificando aplicativos; 

II. Administrar ambientes informatizados, prestar suporte técnico e treinamento ao 

cliente, além de elaborar documentação técnica; 

III. Estabelecer padrões, coordenar projetos, oferecendo soluções para ambientes 

informatizados e pesquisa de novas tecnologias em informática; 

IV. Fiscalizar a execução do serviço e o cumprimento dos prazos; 

V. Solicitar recursos técnicos para execução da atividade em questão; 

VI. Gerenciar equipes de trabalho; 

VII. Pautar-se pela ética, pelo respeito às pessoas e pelo compromisso com a 

cidadania.    

 

4.2 Graduação 

 

No contexto dos cursos de Licenciatura, sua oferta visa atender as 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. Destaca-

se, ainda, nos cursos de Licenciatura, a importância do uso da pedagogia de projetos e da 

integração entre teoria e prática, num movimento de práxis em que a avaliação permanente 

seja o requisito para a excelência. Nesse sentido, é necessário articular os cursos de 

Licenciatura de forma que em sua organização acadêmica tanto os conteúdos disciplinares 
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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. Com base na Resolução 

CNE/CP nº 03, de 18/12/2002 (BRASIL, 2002a), 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. 

 

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).  

 

4.2.1.1 Licenciatura em Letras - Português 

 

Perfil Profissional do Egresso: o egresso do curso de licenciatura em Letras - 

Português do IFSP – Câmpus Salto tem um perfil de cidadão crítico e reflexivo, marcado 

pela interdisciplinaridade, pelo respeito à diversidade e atento às questões da 

contemporaneidade. É um profissional flexível que pode transitar entre as mais diversas 

formas de linguagem, expressões literárias e culturais e tecnologias na sua atuação 

profissional. Assim, esse egresso contempla o que demandam as Diretrizes Curriculares do 

Curso de Letras (CNE/CES 492/2001) (BRASIL, 2001).  

Ainda, em consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de 

licenciatura – cf. Parecer CNE/CP nº 2/2015 (BRASIL, 2015a) e Resolução CNE/CP nº 

2/2015 (BRASIL, 2015b) –, o egresso está apto a atuar com ética; compreende o seu papel 
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na formação de seus alunos; domina os conteúdos específicos e pedagógicos, de forma 

interdisciplinar; relaciona a linguagem dos meios de comunicação à educação; identifica 

questões socioculturais e educacionais com consciência da diversidade; participa da gestão 

na educação básica e realiza pesquisas para refletir sobre sua prática, entre outros. 

Finalmente, em conformidade com a Resolução CNE/CP nº 2/2015 (BRASIL, 

2015b), ressalta-se que o egresso atua na gestão da educação nacional, na gestão e 

organização das instituições de educação básica, planejando, executando, acompanhando e 

avaliando políticas, projetos e programas educacionais. 

 

4.2.1.2 Licenciatura em Matemática 

 

Perfil Profissional do Egresso: o licenciado em Matemática é um profissional capaz 

de atuar na docência da educação básica. Está preparado para lidar tanto com questões 

referentes à prática pedagógica quanto com a realização de projetos coletivos dentro da 

escola, elaboração de propostas de ensino, participação no desenvolvimento curricular, 

participação e atuação na administração escolar, utilização das novas tecnologias e 

desenvolvimento de pesquisas sistemáticas e metodológicas relacionadas à prática.  

Suas estratégias de ensino favorecem a criatividade, a autonomia e a flexibilidade do 

pensamento matemático, buscando trabalhar com mais ênfase nos conceitos do que nas 

técnicas, fórmulas e algoritmos. Percebe a prática docente de matemática como um processo 

dinâmico, carregado de incertezas e conflitos, um espaço de criação e reflexão, no qual novos 

conhecimentos são gerados e modificados continuamente. É capaz de criar oportunidades 

pedagógicas que propiciem o desenvolvimento da autonomia do aluno quanto à resolução 

de problemas, tomada de decisões, trabalho em equipe e comunicação.  

 

4.2.2 Tecnologia 

 

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 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 Análise e Desenvolvimento de Sistemas 
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Perfil Profissional do Egresso: o Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de 

Sistemas analisa, projeta, documenta, especifica, testa, implanta e mantém sistemas 

computacionais de informação. Trabalha, também, com ferramentas computacionais, 

equipamentos de informática e metodologia de projetos na produção de sistemas. Raciocínio 

lógico, emprego de linguagens de programação e de metodologias de construção de projetos, 

preocupação com a qualidade, usabilidade, robustez, integridade e segurança de programas 

computacionais são fundamentais à atuação deste profissional. 

O código para o Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, segundo a 

Classificação Brasileira de Ocupações (CBO/2002) (BRASIL, 2002b), é 2124-05, que 

engloba as seguintes denominações: Analista de comércio eletrônico (e-commerce), Analista 

de sistemas de informática Administrativa, Analista de sistemas web (webmaster), Analista 

de tecnologia da informação e Consultor de tecnologia da informação. 

O Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas está apto a executar as 

seguintes atividades: 

I. Desenvolver e implantar sistemas informatizados, dimensionando requisitos e 

funcionalidade do sistema, especificando sua arquitetura, escolhendo ferramentas de 

desenvolvimento, especificando programas e codificando aplicativos; 

II. Administrar ambientes informatizados, prestar suporte técnico e treinamento ao 

cliente, além de elaborar documentação técnica; 

III. Estabelecer padrões, coordenar projetos, oferecendo soluções para ambientes 

informatizados e pesquisa de novas tecnologias em informática. 

 

4.2.2.2 Tecnologia em Gestão da Produção Industrial 

 

Perfil Profissional do Egresso: o Tecnólogo em Gestão da Produção Industrial está 

apto para atuar nas organizações industriais, com objetivo de melhorar a qualidade e a 

produtividade industrial. É um profissional capacitado para identificar e estudar 

oportunidade de negócios na área industrial; coordenar equipes de produção; realizar 

diagnósticos e otimizar fluxos de materiais; gerenciar parâmetros de sistemas de qualidade; 

desenvolver programas de manutenção da produção; aplicar conhecimentos de logística 

industrial. Além disso, o Tecnólogo em Gestão da Produção Industrial tem domínio e 

compreensão da aplicação das normas de segurança no trabalho e das questões ligadas à 

gestão ambiental, por meio de programas e ações para a preservação do meio ambiente. 
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4.2.3 Bacharelado 

 

O curso 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 4 anos, e a forma de ingresso é por meio 

do Sistema de Seleção Unificada (Sisu/MEC).   

 

4.2.3.1 Bacharelado em Ciência da Computação 

 

Perfil Profissional do Egresso: o bacharel em Ciência da Computação constrói 

aplicativos de propósito geral, ferramentas e infraestrutura de software de sistemas 

computacionais, gera conhecimento científico e inovação. Planeja, supervisiona, elabora e 

coordena projetos e serviços. Possui visão global e interdisciplinar de sistemas 

computacionais. Age de forma reflexiva na construção de sistemas de computação com 

respeito às pessoas e à sociedade. Reconhece que são fundamentais a inovação e a 

criatividade e entende as perspectivas de negócios e oportunidades. 

Nos aspectos sociais, o egresso respeita os princípios éticos; projeta sistemas que 

visam à melhoria das condições de trabalho dos usuários, sem causar danos ao meio 

ambiente; facilita o acesso e a disseminação do conhecimento na área de computação e tem 

uma visão humanística crítica e consistente sobre o impacto da sua atuação profissional na 

sociedade. 

O perfil do egresso do bacharel em Ciência da Computação está em conformidade 

com a legislação estabelecida no Parecer CNE/CES nº 136, de 09 de março de 2012 

(BRASIL, 2012), que foi homologado pela Resolução CNE/CES nº 5, de 16 de novembro 

2016 (BRASIL, 2016), com a visão de egresso da Sociedade Brasileira de Computação 

(SBC) e com as expectativas do Câmpus Salto. 

 

4.2.3.2 Bacharelado em Engenharia de Controle e Automação 

 

Perfil Profissional do Egresso: o bacharel em Engenharia de Controle e 

Automação atua no desenvolvimento e integração de processos, sistemas, equipamentos e 

dispositivos de controle e automação. Em sua atividade, otimiza, projeta, instala, mantém e 

opera sistemas de controle e automação de processos, de manufatura e acionamento de 
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máquinas; de medição e instrumentação eletroeletrônica, de redes industriais e de aquisição 

de dados. Integra recursos físicos e lógicos, especificando e aplicando programas, materiais, 

componentes, dispositivos, equipamentos eletroeletrônicos e eletromecânicos utilizados na 

automação industrial, comercial e predial. Coordena e supervisiona equipes de trabalho; 

realiza pesquisa científica e tecnológica e estudos de viabilidade técnico-econômica; executa 

e fiscaliza obras e serviços técnicos; efetua vistorias, perícias e avaliações, emitindo laudos 

e pareceres. Em sua atuação, considera a ética, a segurança e os impactos socioambientais. 

 

4.3 Pós-Graduação 

 

4.3.1 Lato sensu 

 

4.3.1.1 Especialização em Temas Transversais 

 

Perfil Profissional do Egresso: o curso de pós-graduação lato sensu em Temas 

Transversais propicia uma formação pautada pela reflexão teórica e prática, cujo objetivo é 

instrumentalizar o profissional da educação para atuar de forma crítica e criativa na 

identificação e resolução de problemas de nossa realidade. O especialista em Temas 

Transversais é um profissional com conhecimentos sobre Ética, Saúde, Meio Ambiente, 

Orientação Sexual, Pluralidade Cultural, Trabalho e Consumo, que dispõe de metodologia 

relativa à transversalidade dos temas. 

Espera-se que a integração entre repertório pessoal, sobretudo a vivência 

profissional, os conhecimentos específicos ministrados em cada módulo e a bagagem 

compartilhada nos Seminários Práticos contribuam para o enriquecimento na formação dos 

alunos do curso. 

Em relação aos alunos que atuam ou pretendem atuar como profissionais da 

educação, espera-se que, ao final do curso, sejam capazes de identificar e solucionar 

problemas inerentes à aplicação dos temas transversais em sala de aula. 

As aplicações práticas nas especificidades de cada disciplina e a vivência 

profissional, alcançada pela execução de projetos, tornará o aluno apto a atuar segundo os 

objetivos específicos deste curso. 

 

Referências 

  



133 
 

BRASIL. Ministério da Educação. Parecer CNE/CES nº 492, de 03 de abril de 2001. 

Diretrizes Curriculares Nacionais dos cursos de Filosofia, História, Geografia, Serviço 

Social, Comunicação Social, Ciências Sociais, Letras, Biblioteconomia, Arquivologia e 

Museologia. 

 

BRASIL. Ministério da Educação. Resolução CNE/CP nº 3, de 18 de dezembro de 

2002(a). Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a organização e o 

funcionamento dos cursos superiores de tecnologia. 

 

BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. Classificação Brasileira de Ocupações: 

CBO - 2002. Brasília: MTE, SPPE, 2002b. 

 

BRASIL. Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008. Institui a Rede Federal de Educação 

Profissional, Científica e Tecnológica, cria os Institutos Federais de Educação, Ciência e 

Tecnologia, e dá outras providências. Brasília, 29 de dezembro de 2008(a). 

 

BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. Classificação Brasileira de Ocupações: 

CBO - 2010 - 3a ed. Brasília: MTE, SPPE, 2010. 

 

BRASIL. Ministério da Educação. Parecer CNE/CES nº 136, de 09 de março de 2012. 

Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de graduação em Computação.  

 

BRASIL. Ministério da Educação. Parecer CNE/CP nº 2, de 09 de junho de 2015(a). 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial e Continuada dos Profissionais 

do Magistério da Educação Básica.  

 

BRASIL. Ministério da Educação. Resolução CNE/CP nº 2, de 01 de julho de 2015(b). 

Define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível superior 

(cursos de licenciatura, cursos de formação pedagógica para graduados e cursos de 

segunda licenciatura) e para a formação continuada.  

 

BRASIL. Ministério da Educação. Resolução CNE/CES nº 5, de 16 de novembro de 

2016. Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de graduação na área da 

Computação, abrangendo os cursos de bacharelado em Ciência da Computação, em 

Sistemas de Informação, em Engenharia de Computação, em Engenharia de Software e de 

licenciatura em Computação, e dá outras providências.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



134 
 

Capítulo 5 - Políticas e Ações 

 

O Câmpus Salto, em conformidade com as políticas institucionalmente 

estabelecidas e visando garantir a permanência e o êxito de seus discentes, realiza diversas 

ações em que estes são envolvidos e mobilizados. Encontra-se também articulado com a 

comunidade externa por meio de ações de pesquisa e de extensão que buscam promover a 

produção cultural, o conhecimento científico e o desenvolvimento tecnológico. Essas 

iniciativas são desenvolvidas por meio das coordenadorias, comissões e órgãos colegiados 

que compõem a estrutura organizacional do câmpus. 

 

5.1 Coordenadoria Sociopedagógica 

 

No ano de 2014, por meio da Resolução IFSP nº 138, de 4 de novembro de 2014 

(IFSP, 2014a), foi aprovado o Regulamento da Coordenadoria Sociopedagógica. Esta 

consiste em uma equipe multiprofissional, articulada e de ação interdisciplinar, composta 

por Assistente Social, Pedagogo, Psicólogo e Técnico em Assuntos Educacionais. 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-aprendizagem, a permanência e o êxito dos estudantes do IFSP. As atribuições 

da Coordenadoria Sociopedagógica são as seguintes: 

• acompanhar as deliberações dos conselhos consultivos e deliberativos e promover 

suas implementações; 

• apresentar à comunidade escolar as ações vinculadas à Coordenadoria 

Sociopedagógica;  

• propor e promover ações de acolhimento e integração dos estudantes; 

• acompanhar os estudantes no processo de ensino-aprendizagem; 

• atender, orientar, encaminhar e acompanhar os estudantes e familiares no âmbito 

educacional e psicossocial; 

• participar da construção, atualização e reformulação do Projeto Político-

Pedagógico do câmpus; 

• desenvolver, implantar e acompanhar programas e ações de apoio pedagógico, 

psicológico e social junto aos estudantes; 
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• identificar demandas, promover propostas e ações de formação continuada de 

docentes e de servidores que atuem na área educacional;  

• orientar o corpo docente no que se refere às necessidades dos estudantes no 

processo de ensino-aprendizagem; 

• elaborar, em parceria com outras instâncias do IFSP, instrumentos de pesquisa para 

compreender e analisar os motivos que levam à retenção e à evasão dos estudantes; 

• propor, implantar, acompanhar e avaliar propostas de prevenção e intervenção 

quanto ao baixo rendimento, retenção e evasão escolar; 

• propor e colaborar com ações inclusivas e adaptativas de acordo com as demandas 

identificadas do Núcleo de Apoio às Pessoas com Necessidades Educacionais 

Específicas (NAPNE);  

• estabelecer parcerias para promoção de ações culturais e educativas que visem 

substituir posturas preconceituosas por uma atitude de valorização das 

diversidades; 

• propor ações afirmativas de acordo com as demandas identificadas; 

• articular parcerias nas ações de promoção à saúde do estudante; 

• participar na elaboração e execução de projetos, em parceria com outras instâncias 

do IFSP, com o intuito de proporcionar a formação integral dos estudantes; 

• promover e/ou participar da organização de encontros, palestras e seminários 

destinados à comunidade escolar; 

• orientar os estudantes sobre os seus direitos e deveres como cidadãos; 

• acompanhar a implantação e o desenvolvimento do Programa de Assistência 

Estudantil; 

• participar e contribuir nas instâncias de planejamento pedagógico; 

• organizar e participar de reuniões com pais; 

• dialogar com instâncias de representação estudantil, como grêmios, centros 

acadêmicos e representantes de sala; 

• realizar supervisão pedagógica; 

• contribuir na ação docente quanto aos procedimentos pedagógicos; 

• participar do Conselho de Classe; 

• elaborar documentos e relatórios conforme instruções do câmpus e da Pró-Reitoria 

de Ensino.  
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Atualmente, a Coordenadoria Sociopedagógica do Câmpus Salto conta com 2 

(duas) Assistentes Sociais, 1 (uma) Pedagoga, 1 (uma) Psicóloga e 1 (uma) Técnica em 

Assuntos Educacionais, contemplando todas as áreas de formação exigidas para compor 

a equipe básica para seu funcionamento. A equipe, além de compor núcleos, conselhos e 

comissões que atuam no processo de ensino-aprendizagem, desenvolve ações diretas com 

os discentes. Essas ações estão estruturadas em 3 eixos principais: 

- Orientação profissional/carreira a partir de oficinas vocacionais; 

- Orientação de estudos por meio de oficinas e/ou atendimentos individualizados;  

- Intervenções/oficinas socioeducativas e ciclo de palestras com temáticas que buscam 

contemplar as demandas surgidas nos atendimentos individuais de alunos, nas reuniões 

com os representantes de turma, nos conselhos pedagógicos, nas reuniões de curso e em 

outros espaços de reflexão sobre o processo de ensino-aprendizagem. 

    

5.2 Assistência Estudantil – PAE 

 

A Assistência Estudantil é uma política baseada no Programa Nacional de 

Assistência Estudantil (PNAES), instituído pelo Decreto de nº 7.234, de 19 de julho de 

2010 (BRASIL, 2010). No âmbito do IFSP, foi regulamentado como Política de 

Assistência Estudantil – PAE pelas resoluções nº 041/2015 (IFSP, 2015a) e nº 042/2015 

(IFSP, 2015b). A Política de Assistência Estudantil, que tem como objetivo viabilizar a 

igualdade de oportunidades entre todos os estudantes por meio da oferta de auxílios 

financeiros, possui dois eixos norteadores: Programa de Auxílio Permanência – PAP e 

Programa de Ações Universais. 

O Programa de Auxílio Permanência visa democratizar as condições de 

permanência do estudante, atuando de modo a minimizar os efeitos das desigualdades 

sociais e regionais em sua trajetória acadêmica, e compreende as seguintes modalidades 

de auxílios financeiros: alimentação, apoio a estudantes pais e mães, apoio didático-

pedagógico, moradia, saúde e transporte. 

Os auxílios desse programa são destinados prioritariamente aos estudantes 

oriundos da rede pública de ensino ou com renda per capita familiar de até um salário 

mínimo e meio. O critério orientador para concessão do auxílio estudantil é o de 

vulnerabilidade social, compreendida como “[...] situações de desproteção, insegurança, 

riscos e instabilidade [que impedem] o acesso aos direitos sociais, aos serviços sociais 

básicos e aos bens materiais e culturais” (IFSP, 2015a).  
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Os valores dos auxílios são definidos de acordo com a disponibilidade 

orçamentária do câmpus e não cobrem o valor total dos gastos do estudante em cada 

modalidade, sendo que podem ainda sofrer alterações e remanejamentos conforme as 

necessidades encontradas no transcorrer do programa. 

O Programa de Ações Universais visa contribuir na formação integral do 

estudante por meio do enaltecimento de valores de cidadania, coletividade e inclusão 

social. É destinado a toda a comunidade discente, independentemente da situação 

socioeconômica, e compreende ações de incentivo ao esporte, cultura e inclusão digital, 

além da oferta de suporte aos estudantes com necessidades educacionais. O programa é 

executado mediante a proposição de projetos específicos que contemplem as áreas de 

atuação dos estudantes, desde que não haja prejuízo ao desenvolvimento das ações de 

permanência. 

O planejamento, acompanhamento e execução das ações de ambos os programas 

– Programa de Auxílio Permanência e Programa de Ações Universais – são realizados 

pela equipe básica da Coordenadoria Sociopedagógica.  

O processo seletivo ocorre mediante abertura de editais divulgados nos canais 

institucionais de comunicação do câmpus. Para se inscrever no Programa de Auxílio 

Permanência, o estudante precisa preencher o questionário socioeconômico on-line, 

entregar documentos referentes à comprovação da situação familiar e de renda e, caso 

haja necessidade, participar de entrevista social. Todo esse processo dá subsídios para 

realização da análise socioeconômica, atribuição da assistente social da Coordenadoria 

Sociopedagógica. 

Os alunos contemplados podem se beneficiar dos auxílios por um semestre letivo, 

sendo obrigatória a realização de recadastramento para continuidade no programa, exceto 

para os cursos de ingresso anual. A continuidade da participação do estudante no 

Programa de Auxílio Permanência está atrelada à frequência mínima de 75% no 

semestre/ano anterior. Em caso de frequência inferior a 75%, a assistente social avaliará 

a continuidade ou não no programa.  

Os estudantes contemplados com auxílios do PAE são acompanhados pela 

Coordenadoria Sociopedagógica com o objetivo de identificar os fatores de risco e 

vulnerabilidade social que possam comprometer sua trajetória acadêmica. As ações com 

os estudantes são desenvolvidas por meio de orientações individuais, podendo ainda 

ocorrer em grupos e reuniões socioeducativas com periodicidade definida pela 

Coordenadoria Sociopedagógica. 



138 
 

O acompanhamento ocorre por meio da participação em reuniões de área e 

conselhos de classe, além de consulta ao sistema acadêmico para levantamento de 

frequência e notas, utilizados como recurso para identificação de demandas que 

possibilitem o planejamento de ações e intervenções junto aos estudantes e suas famílias. 

A avaliação do programa é realizada anualmente com os estudantes por meio da 

aplicação de questionários on-line e da realização de assembleia anual de orçamento 

participativo para definição das formas e modalidades de oferta/repasse dos auxílios. 

Atualmente, o PAP atende 1595 estudantes mensalmente com auxílios variados, 

correspondendo ao montante mensal de R$ 43.463,00.  

   

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 e a aceitação da diversidade, com o objetivo de romper as 

barreiras arquitetônicas, educacionais e atitudinais. O NAPNE também acompanha o 

desenvolvimento acadêmico dos estudantes com necessidades educacionais específicas, 

procurando realizar intervenções efetivas durante o seu percurso acadêmico. 

De acordo com regulamento aprovado pela Resolução nº 137, de 4 de novembro 

de 2014 (IFSP, 2014b), o NAPNE é composto por uma equipe básica de um assistente 

social, um pedagogo, um psicólogo e um técnico de assuntos educacionais, profissionais 

que integram a Coordenadoria Sociopedagógica do câmpus.  Além desta equipe básica, 

podem participar do NAPNE servidores do câmpus, estudantes e familiares que se 

interessem pela temática e se disponham a desenvolver os projetos e ações de educação 

inclusiva.  

No Câmpus Salto, o NAPNE é formado atualmente por duas assistentes sociais, 

uma técnica em assuntos educacionais, uma psicóloga e três docentes, dentre eles uma 

professora de Libras. Os profissionais realizam reuniões mensais abertas à comunidade 

interna e externa, previstas no calendário oficial do câmpus. Estas reuniões são dedicadas 

ao estudo de textos e documentos e ao planejamento de ações destinadas ao público-alvo 

da educação especial (pessoas com deficiências, transtorno do espectro autista, altas 

habilidades/superdotação) e a toda comunidade escolar. 

 
5 O mês de julho de 2018 foi utilizado como referência.  
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Em 2010, a Portaria nº 2.200, de 22 de outubro (IFSP, 2010a), constituiu o 

NAPNE do Câmpus Salto. Desde então, diversos projetos e ações vêm sendo promovidos. 

Inicialmente, elaborou-se um projeto de implantação do NAPNE no câmpus, incluindo 

estudos de acessibilidade arquitetônica. Nos anos seguintes, as ações passaram a envolver 

o acompanhamento de estudantes que apresentam necessidades educacionais específicas, 

formação de docentes e servidores, organização das semanas de educação inclusiva 

(anualmente), participação em cursos, feiras e congressos, projetos de adaptação 

estrutural e arquitetônica, grupos de estudos, parcerias com instituições municipais e 

conselho municipal da pessoa com deficiência para acompanhamento dos estudantes e 

formação da comunidade escolar.   

O acompanhamento de estudantes que apresentam necessidades educacionais 

específicas ocorre em conformidade com a instrução normativa PRE/IFSP nº 001, de 20 

de março de 2017 (IFSP, 2017a), que estabelece orientações para identificação e 

acompanhamento destes estudantes pelo NAPNE. 

O acompanhamento se inicia por meio de encaminhamento da Coordenadoria de 

Registros Acadêmicos (formulário próprio preenchido mediante apresentação de laudo 

médico) no ato da matrícula, ou em qualquer período do ano letivo por qualquer servidor 

envolvido no processo pedagógico que tome conhecimento das dificuldades do aluno 

(com ou sem apresentação de laudo médico). O estudante é procurado pela equipe básica 

do NAPNE para uma entrevista inicial (Anexo II da instrução normativa PRE/IFSP nº 

001/2017) (IFSP, 2017a) para levantar informações sobre o histórico clínico e 

educacional do estudante, suas dificuldades e potencialidades. A partir dessa apuração 

inicial, desenvolve-se um processo de acompanhamento, que inclui reuniões com pais ou 

responsáveis, reuniões e formações com docentes e instituições cuja parceria possa se 

fazer necessária.  

Anualmente, o NAPNE do Câmpus Salto tem promovido a “Semana de Educação 

Inclusiva” – evento aberto à comunidade interna e externa cujo objetivo é promover ações 

de sensibilização, formação e articulação de saberes e práticas vinculados à inclusão.  

 

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 
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docentes. Tendo iniciado em 2014, a Formação Continuada in loco busca a valorização 

do profissional, assim como a constante reflexão sobre a prática docente, concebendo o 

câmpus como local privilegiado de construção e produção de conhecimento, ambiente 

propício a discussões contextualizadas sobre o fazer pedagógico. 

A proposta da formação continuada do IFSP é se realizar ao longo de toda a 

carreira do docente, favorecendo a reflexão sobre os saberes em suas dimensões técnicas, 

científicas e pedagógicas, e promovendo a discussão sobre o trabalho educativo na 

realidade institucional, sua complexidade e necessidades. Também deve fornecer 

subsídios teóricos e práticos para os fazeres profissionais docentes, para a superação de 

desafios e das dificuldades na atuação pedagógica. 

Cada câmpus deverá contar com uma equipe de formação continuada, composta 

por docentes e técnicos-administrativos da Coordenadoria Sociopedagógica, cujas metas 

são as seguintes: 

1. promover a valorização do profissional, por meio de sua constante formação para 

as atividades educacionais, culturais, técnicas, científicas e extensionistas;  

2. propiciar a reflexão crítica sobre o fazer pedagógico; 

3. realizar a formação continuada de professores, por meio de encontros e/ou reuniões 

pedagógicas, abordando questões ligadas à prática docente; 

4. propiciar estudos de referenciais teóricos e da legislação educacional para subsidiar 

as ações pedagógicas; 

5. contribuir com a prática docente no tocante ao processo de ensino e aprendizagem; 

6. incentivar e apoiar as iniciativas de formação continuada promovidas pelos 

servidores; 

7. promover discussões e divulgar materiais pertinentes aos temas abordados na 

formação continuada; 

8. oferecer suporte pedagógico às demandas identificadas; 

9. promover ações para o desenvolvimento e aprofundamento dos saberes docentes, 

em suas dimensões técnicas, científicas e pedagógicas; 

10. viabilizar a organização e oferta de encontros, cursos, palestras, oficinas, fóruns, 

congressos, etc., estimulando a participação do docente em ações de formação 

continuada. 

No Câmpus Salto, as formações continuadas têm ocorrido principalmente in loco, 

por meio de encontros, palestras, oficinas e reuniões pedagógicas. Os temas 

desenvolvidos envolvem técnicas pedagógicas inovadoras, passam por discussões de 
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entendimento do bullying e como combatê-lo (com ênfase nas questões relacionadas à 

legislação e como o docente deve proceder enquanto agente público). Também há uma 

preocupação em ir além da questão pedagógica e debater a saúde física e mental tanto dos 

professores como dos alunos. 

 

5.5 Políticas e Ações de Extensão 

 

A extensão é um processo educativo, cultural, político, social, científico e 

tecnológico que promove a interação dialógica e transformadora entre a comunidade 

acadêmica do IFSP e diversos atores sociais, contribuindo para o processo formativo do 

educando e para o desenvolvimento regional dos territórios nos quais os câmpus se 

inserem. Indissociável do ensino e da pesquisa, a extensão configura-se como dimensão 

formativa essencial para a formação cidadã e integral dos estudantes. 

Pautada pela interdisciplinaridade, interprofissionalidade, protagonismo 

estudantil e envolvimento ativo da comunidade externa, a extensão propicia um espaço 

privilegiado de vivências e trocas de experiências e saberes, promovendo a reflexão 

crítica dos envolvidos e impulsionando o desenvolvimento socioeconômico, equitativo e 

sustentável. 

As áreas temáticas da extensão refletem seu caráter interdisciplinar: comunicação, 

cultura, direitos humanos e justiça, educação, meio ambiente, saúde, tecnologia e 

produção e trabalho.  

As ações de extensão podem ser caracterizadas como programa, projeto, curso de 

extensão, evento e prestação de serviço. Todas devem ser desenvolvidas com a 

comunidade externa e a participação com o protagonismo de estudantes. Além das ações, 

a extensão é responsável por atividades que dialogam com o mundo do trabalho, como o 

estágio e o acompanhamento de egressos. Desse modo, contribui para a democratização 

de debates e da produção de conhecimentos amplos e plurais no âmbito da educação 

profissional, pública e estatal. As principais ações desenvolvidas pela Coordenadoria de 

Extensão (CEX) do câmpus são as seguintes:   

- Cursos de Extensão: oferecidos com a finalidade de atender as demandas da sociedade 

e necessidades de aquisição, atualização e aperfeiçoamento de conhecimentos científicos, 

técnicos e profissionais da população. Os cursos podem ser ofertados na modalidade de 

Cursos Livre ou Cursos de Formação Inicial e Continuada (FICs).   
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A oferta de cursos de extensão no Câmpus Salto teve início em 2011, com uma 

média de 17 cursos ofertados desde então. Em 2017 foram ofertados 14 cursos, mantendo 

a qualidade e exequibilidade das propostas.  

- Projetos: são ações que compreendem a duração semestral, com ou sem bolsa de 

incentivo aos estudantes, e que atendem prioritariamente o público externo. Podem estar 

submetidos a editais específicos da Pró-Reitoria de Extensão (PRX) ou da Coordenadoria 

de Extensão (CEX), ou ocorrer por ações individuais e coletivas de proponentes internos. 

Os procedimentos para oferta, implementação, supervisão e certificação de 

projetos de extensão são norteados pela Resolução n° 568/2012 (IFSP, 2012), pela 

Portaria n° 3639/2013 (IFSP, 2013a), pela Portaria n° 347/2014 (IFSP, 2014c) e pela 

Resolução n° 35/2014 (IFSP, 2014d).  

- Estágios: são considerados estágios curriculares as atividades de ato educativo escolar 

supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à preparação para o 

trabalho produtivo do educando relacionado ao curso que está frequentando regularmente 

no câmpus. A CEX do Câmpus Salto atua no sentido de orientar os alunos e as empresas 

sobre os procedimentos para início, desenvolvimento e encerramento do estágio 

supervisionado. 

- Eventos e Palestras: ações que implicam a apresentação pública, preferencialmente com 

o envolvimento da comunidade externa, do conhecimento ou produto cultural, artístico, 

esportivo, científico e tecnológico desenvolvido, conservado ou reconhecido pelo IFSP e 

pelo câmpus. As temáticas dos eventos e palestras podem emergir das demandas 

levantadas junto ao público interno ou à comunidade externa. 

- Visitas Técnicas: atividades educacionais supervisionadas, desenvolvidas em ambientes 

externos ao câmpus, de natureza cultural, científica, tecnológica ou relacionadas ao 

mundo do trabalho.  

- Acompanhamento de egressos: o acompanhamento de egressos é também um dos braços 

de ação da extensão. Uma política com ações direcionadas aos egressos do IFSP Câmpus 

Salto está vinculada a um projeto futuro de um Programa de Acompanhamento de 

Egressos, para que se possa identificar e analisar continuamente os processos educativos 

que propomos, bem como avaliar as condições de oferta dos cursos com foco na formação 

de profissionais capazes de serem absorvidos no mercado de trabalho quantitativa e 

qualitativamente. 

Desse modo, as políticas com egressos precisam ser revistas e repensadas em 

conjunto com outros setores para começarem a ser aplicadas. Dentre outras, merecem 
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destaque o acompanhamento do aluno egresso por meio de rede social, a recepção do 

aluno egresso no Instituto em eventos e ações individuais (como já acontece em algumas 

disciplinas) e a manutenção do espaço do egresso em participação oficial no IFCiência 

(evento institucional anual), no qual recebemos uma grande quantidade de ex-alunos que 

fazem relatos de experiências.  

 

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 ao desenvolvimento por meio da investigação 

de fatos a fim de prover melhorias 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 sociedade. 

Nesse sentido, o Câmpus Salto 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: 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 formação do aluno, é requisitado que ele apresente trabalho em 

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: oferece ao estudante de nível médio ou graduação a oportunidade de 

desenvolver atividades de pesquisa e/ou inovação em nível de iniciação científica sem 

bolsa ou com bolsa paga com recursos de fundação de apoio ou órgãos de fomento, 

obtidos 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, recebem certificado o aluno, o orientador e os 

colaboradores da pesquisa. 

- Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica (PIBIC) e Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação 
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(PIBITI) do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq): 

por meio de cotas institucionais, oferecem bolsas a alunos de graduação para 

desenvolvimento de projetos de iniciação científica e iniciação em desenvolvimento 

tecnológico sob a orientação de servidor com grau de doutor ao longo de 12 (doze) meses. 

Como parte da formação do aluno, é requisitado que este apresente trabalho em 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 Bolsas de Iniciação Científica para o Ensino Médio (PIBIC-

EM) do CNPq: também por meio de cotas institucionais, oferece bolsas a alunos de ensino 

médio e/ou técnico 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 este apresente trabalho em 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): 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. 

- Programa Institucional de Auxílio à Participação Discente em Eventos (PIPDE) do 

IFSP: 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 Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior (CAPES): concede bolsas a estudantes de graduação e visa antecipar o 

ingresso no meio científico, despertar vocação científica e 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): visa conceder intercâmbio de alunos de 

graduação em instituições estrangeiras, concedendo bolsas que garantem, além da 

mobilidade internacional, recurso para despesas com estadia, alimentação e transporte 

local. 

- Programa Pró-Equipamentos do IFSP: provê a criação de infraestrutura mínima para a 

pesquisa com recurso institucional. Por meio da submissão de projetos pelos 
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pesquisadores dos câmpus, após 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 Energéticas e Nucleares (IPEN/CNEN), localizado no câmpus 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 com o Instituto Politécnico do 

Porto, localizado na cidade do Porto, em Portugal, além de outros envolvendo, mais 

especificamente, os câmpus do IFSP.  

- Congresso de Iniciação Científica e Tecnológica do IFSP (CINTEC): evento anual cujo 

objetivo é difundir as produções de pesquisadores e alunos em regime de iniciação 

científica ou tecnológica por meio de exposição oral, pôsteres e palestras. A primeira 

edição foi realizada no Câmpus Guarulhos, em 2010.  

- Workshop de Negócios e Inovação do IFSP: 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: por meio da abertura 

de programas de pós-graduação lato sensu e stricto sensu, pretende-se incentivar as 

atividades de pesquisa e publicação de trabalhos científicos em revistas especializadas. 

- Programa Hotel de Projetos do IFSP: tem como objetivo apoiar o desenvolvimento de 

projetos empreendedores do IFSP, levando em consideração a viabilidade mercadológica 

de produtos, processos e serviços. 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: apresenta o regulamento das atividades relacionadas à 

proteção da propriedade intelectual e transferência de tecnologia no IFSP. Várias ações 

capitaneadas pelo Núcleo de Inovação Tecnológica (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. 

- Grupos de Pesquisa cadastrados no Diretório de Grupos de Pesquisa do Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq): liderados por docentes 
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lotados no câmpus: Cultura e Natureza: temporalidades e espacialidades; GPEABI – 

Grupo de Pesquisa e Estudos Afrobrasileiros e Indígenas; GEIA – Grupo de Estudos 

Industriais e Ambientais; e LIMC – Grupo Multidisciplinar de Estudos de Linguagens e 

Manifestações Culturais. O “Grupo de Pesquisa Cultura e Natureza: temporalidades e 

espacialidades” possui as seguintes linhas de pesquisa atualmente: ciências sociais 

aplicadas, ciências da natureza e ciências humanas. O “GPEABI” possui as seguintes 

linhas de pesquisa atualmente: cultura, identidade e territorialidade afro-brasileira e 

indígena; discursos e teorias sobre racismo e sobre antirracismo; e educação, mídias e 

políticas e políticas étnico-raciais. O “GEIA” possui as seguintes linhas de pesquisa 

atualmente: automação e robótica; engenharia aeronáutica; gestão de projetos; 

informática aplicada à engenharia; matemática aplicada à engenharia; mecânica 

computacional; microeletrônica; monitoramento de máquinas; e planejamento e 

monitoramento ambiental. O LIMC possui as seguintes linhas de pesquisa atualmente: 

manifestações culturais e processos educacionais. 

- Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica nas Ações Afirmativas 

(PIBIC-Af) do CNPq: também por meio de cotas institucionais, oferece bolsas a 

estudantes de graduação universitária beneficiários de políticas de ações afirmativas para 

desenvolvimento de projetos de iniciação científica e iniciação sob a orientação de 

docente com grau de doutor ao longo de 12 (doze) meses. Como parte da formação do 

aluno, este deve apresentar trabalho em 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. 

- Seminários dos projetos de Iniciação Científica: encontros organizados pela 

Coordenação de Pesquisa e Inovação do câmpus e realizados mensalmente. Nestes 

encontros, que contam para a participação de estudantes de iniciação científica e de 

pesquisadores do câmpus, os estudantes fazem a apresentação oral de seu trabalho, que 

serve de ponto de partida para discussões entre os presentes. 

- Feira de Ciência e Mostra Tecnológica e Empreendedorismo de Salto (IFCiência): 

evento científico-tecnológico anual realizado pelo câmpus em ação conjunta com a 

Secretaria de Estado da Educação, por meio da Diretoria de Ensino – Região Itu e com a 

Secretaria de Educação da Prefeitura da Estância Turística de Salto. O evento tem como 

objetivos: ser um instrumento de melhoria contínua dos níveis de ensino fundamental, 

médio e técnico, assumindo papel social de incentivo à criatividade, à reflexão e 

despertando o espírito inovador e empreendedor nos estudantes; ser a centelha 
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responsável por este “despertar”, sobretudo, por meio do desenvolvimento de projetos 

com fundamentação científica, nas diferentes áreas da ciência e tecnologia; favorecer a 

descoberta de vocações científicas e ou tecnológicas e identificar jovens talentosos que 

possam ser estimulados a seguir as carreiras científico-tecnológicas; e estimular debates, 

reflexões e aplicações sobre a integração de saberes. O evento é composto por diversas 

atividades, entre elas: oficinas, exposições, palestras e cursos. 

 

5.7 Bolsa de Ensino 

 

Além das bolsas vinculadas às Pró-Reitorias 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 (IFSP, 2012), há, também, a Bolsa de Ensino, vinculada à Pró-Reitoria de Ensino. 

O objetivo da Bolsa de Ensino é oferecer ao bolsista a oportunidade de desenvolver 

atividades educacionais compatíveis com seu grau de conhecimento e aprendizagem, à 

medida que interage com os professores, por meio de ações pedagógicas relacionadas às 

disciplinas dos cursos, e apoia os demais estudantes do IFSP. Também visa apoiar a 

participação do educando em atividades acadêmicas de ensino e projetos de estudos que 

contribuam para sua formação integrada, bem como para o aprimoramento acadêmico e 

profissional na sua área de formação. 

No Câmpus Salto, a Bolsa de Ensino tem buscado contemplar de forma igualitária 

o grupo de disciplinas do núcleo comum e das duas áreas de conhecimento (Indústria e 

Informática) com valores que variam conforme disponibilidade orçamentária. Durante o 

primeiro semestre de 2018, foram contemplados nove projetos com duração de três 

meses. No segundo semestre, buscou-se contemplar todos os 12 projetos apresentados, 

sendo três da área de informática, quatro da área de indústria e cinco que correspondem 

ao núcleo comum. 

 

5.8 Órgãos Colegiados 

 

Órgãos Colegiados são, no IFSP, canais de diálogo, debate e proposição de ações, 

no âmbito da administração escolar, ensino, pesquisa e extensão.  

- Conselho de Câmpus (CONCAM): 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 
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composição do diretor, representantes docentes, discentes, técnicos-administrativos 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.  

- Colegiados de Curso: órgão consultivo e deliberativo de cada curso superior do IFSP, 

cujas competências, atribuições, composição e regras de funcionamento estão descritas 

na Instrução Normativa n° 2, de 26 de março de 2010, da Pró-Reitoria de Ensino (PRE) 

(IFSP, 2010b). É parte das políticas pedagógicas da PRE e deve constar no Projeto 

Pedagógico do Curso, sendo formado por professores, alunos e técnicos-administrativos, 

respeitando-se o artigo 56 da LDB, com o objetivo de garantir a representatividade de 

todos os segmentos. O coordenador de cada curso superior deve assegurar que as decisões 

do colegiado sejam implantadas. 

- Conselhos de Classe: conforme artigo 39 da Organização Didática do IFSP (Resolução 

nº 859, de 7 de maio de 2013) (IFSP, 2013b), 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 obrigatória 

dos docentes da respectiva turma, do coordenador de curso/área e pedagogo do Serviço 

Sociopedagógico. Além dos profissionais citados, o Conselho de Classe Pedagógico 

ainda exige a participação de ao menos um representante de turma e um representante de 

pais ou responsáveis, exceto na modalidade EJA. 

O Conselho de Classe é presidido pelo pedagogo do Serviço Sociopedagógico ou, 

em sua ausência, pelo coordenador de curso. Nos cursos técnicos integrados do Câmpus 

Salto, a modalidade consultiva ocorre sempre após o encerramento do primeiro, segundo 

e terceiro bimestres e tem como objetivo nortear a práxis pedagógica, analisando, 

avaliando e reorganizando as ações metodológicas de ensino. A modalidade deliberativa 

ocorre no final do quarto bimestre e visa, como o próprio nome sugere, deliberar sobre a 

aprovação ou retenção do discente na série. Nos cursos concomitantes/subsequentes, os 

conselhos consultivos e deliberativos perseguem os mesmos objetivos dos cursos 

integrados, contudo, por serem organizados em módulos (correspondentes a um 

semestre), há um conselho consultivo na metade de cada módulo e um conselho 

deliberativo no final. 

O Conselho de Classe Consultivo ou Pedagógico ocorre de acordo com as 

necessidades apontadas pelo coordenador do curso ou pelo Serviço Sociopedagógico, 

preferencialmente com periodicidade bimestral e dividido em três partes que 
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compreendem: análise da turma pelos docentes, com identificação de progressos e 

detecção de dificuldades da turma no processo de ensino e aprendizagem; apresentação 

de dados de evasão pela Coordenadoria Sociopedagógica (bem como outros dados que 

auxiliem na compreensão do panorama traçado pelo coordenador de curso e demais 

docentes), seguidos de propostas didático-pedagógicas que visem sanar as dificuldades 

apontadas; por último, considerações finais dos membros e possíveis encaminhamentos. 

 

5.9 Comissão Própria de Avaliação 

 

A Comissão Própria de Avaliação (CPA) foi instituída no IFSP em consonância 

com o artigo 11, da Lei nº 10.861, de 2004 (BRASIL, 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 da sociedade civil e internos ao IFSP (professores, alunos e servidores técnicos-

administrativos) e tem como função coordenar a Autoavaliação Institucional do IFSP, 

elaborando desde a metodologia até a sua implementação e, por fim, a sistematização dos 

resultados com a redação do relatório final enviado ao INEP/MEC todos os anos. É 

importante ressaltar que os processos de avaliação interna são fundamentais para as 

tomadas de decisão e para a melhoria contínua da qualidade acadêmica. 

Trata-se de um processo de construção coletiva do ambiente acadêmico, tendo 

como propósito identificar potencialidades, fragilidades, pontos fortes e fracos do 

processo de ensino e aprendizagem, levando-se como referência o Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI), Projeto Pedagógico Institucional (PPI), os Projetos 

Pedagógicos de Curso (PPC) e o Projeto Político Pedagógico (PPP). 

O cronograma de trabalho da CPA é apresentado no quadro a seguir: 

 

Quadro 5 – Cronograma de trabalho da CPA 

Etapas Atividades Metodologias 

1 Planejamento Planejamento dos membros da CPA para correta realização do 

processo no ano letivo. 

2 Sensibilização Reuniões com alunos e servidores. Divulgação da CPA por meio 

eletrônico. Apresentação de resultados. Constantes atualizações no 

site. 
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3 Autoavaliação Divulgação de datas para participação da comunidade acadêmica. 

Disponibilização de computadores para os participantes 

responderem ao questionário eletrônico. 

4 Tabulação e 

análise 

Tabulação das respostas dos instrumentos. Análise das respostas. 

Confecção dos relatórios. 

5 Apresentação 

dos resultados 

Ampla divulgação dos dados e relatório a toda a comunidade 

acadêmica. Realização de reuniões para apresentação dos 

resultados. Atualização do site institucional. 

Fonte: CPA 

 

Com base no cronograma de trabalho, a CPA no Câmpus Salto se reúne 

semanalmente para a execução dos trabalhos previstos. O processo de autoavaliação 

acontece no final do ano por meio de formulário eletrônico anônimo e individual, 

permitindo a liberdade de expressão para opinar e avaliar a instituição.  

 

5.10 Movimento Estudantil 

 

O Movimento Estudantil, canal para a construção da cidadania, mobiliza os 

indivíduos e colabora para a formação de um profissional ético, cidadão e consciente de 

suas responsabilidades e direitos. Além de representar e defender os interesses da 

categoria estudantil, fortalece o vínculo do estudante com a instituição de ensino e sua 

identidade, favorecendo as mais diversas formas de interação. Pode organizar-se por meio 

de Centros Acadêmicos, Diretórios Acadêmicos e do Diretório Central dos Estudantes. 

Os Centros Acadêmicos são entidades civis, independentes de partidos políticos, 

órgãos públicos ou privados, de caráter estudantil e sem fins lucrativos, que representam 

os discentes de cada curso dentro da estrutura administrativa de uma instituição. Devem 

estudar e debater problemas relacionados às condições de estudo e rendimento acadêmico 

dos discentes. Podem também (e devem!) patrocinar o desenvolvimento do espírito 

universitário, além de eventos culturais e esportivos.  

Os Diretórios Acadêmicos são entidades representativas de todos os estudantes 

do IFSP, com a função de organizar e expressar as vontades, anseios e 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, criar políticas institucionais acadêmicas que promovam a 

conscientização discente sobre seus direitos e o papel da instituição educacional.  



151 
 

O Câmpus Salto tem o Grêmio Estudantil “Anselmo Duarte” como instância 

representativa dos discentes. O processo de construção do grêmio iniciou-se em 2015, 

ano em que seus integrantes conquistaram o 3º lugar no “Prêmio Grêmio Estudantil Nota 

10”, concurso promovido pelo município por intermédio da Secretaria de Ação Social e 

Coordenadoria da Juventude.  

Em 2019, a nova diretoria do grêmio foi definida em assembleia em virtude de 

não haver chapa inscrita no processo eleitoral e dado o anseio dos estudantes em garantir 

uma instância de representação estudantil. Na ocasião, foram votadas a reestruturação de 

cargos e a seleção dos representantes para as vagas de coordenador geral e suplente, 

coordenador de esportes e suplente, coordenador de cultura e suplente, coordenador 

financeiro e suplente.  

O Grêmio Estudantil “Anselmo Duarte” possui representante no Conselho da 

Juventude do município e é assessorado pela Coordenadoria Sociopedagógica. 

 

5.11 Outros 

 

5.11.1 Recuperação contínua e paralela 

 

O Câmpus Salto, mediante identificação das dificuldades de aprendizagem 

constatadas por meio dos registros individuais de avaliação permanente e cumulativa, 

deverá oferecer recuperação contínua e paralela, em conformidade com a Lei Federal nº. 

9.394/96 (BRASIL, 1996), artigo 13, inciso IV, e artigo 24, inciso V, alínea “a”, e 

consoante o previsto em Resolução editada pelo Conselho Superior, no PPC e nas diretrizes 

da Organização Didática do IFSP (Resolução nº 859, de 7 de maio de 2013) (IFSP, 2013b): 

I. a Recuperação Contínua será realizada no decorrer de todo o período letivo com base nos 

resultados obtidos pelos estudantes na avaliação contínua e discutidos nos horários 

coletivos com o Serviço Sociopedagógico de cada câmpus; 

II. a Recuperação Paralela será oferecida sempre que o estudante não apresentar os progressos 

previstos em relação aos objetivos e metas definidos para cada componente curricular. O 

estudante poderá ser convocado para aulas de recuperação paralela em horário diverso da classe 

regular, julgada a sua conveniência em cada caso pelo docente responsável, após análise em 

conjunto com o coordenador de curso/área e com o deferimento da gerência acadêmica. 

 

5.11.2 Comissões internas 
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As comissões internas do Câmpus Salto compreendem grupos compostos por, no 

mínimo, 3 indivíduos designados pela Direção Geral do câmpus para tratar de assuntos 

de interesse institucional. Poderão ter caráter permanente de ação ou possuírem prazo 

definido para conclusão dos trabalhos, estabelecido no ato de sua criação.  

A Resolução CONCAM n° 5, de 4 de dezembro de 2017 (IFSP, 2017b), aprova o 

regulamento para as atividades das comissões do Câmpus Salto e, no site do câmpus, são 

disponibilizadas informações (portaria e data de criação, nome da comissão, membros e 

período de vigência) de todas as comissões existentes.  

 

Quadro 6 – Comissões do Câmpus Salto 
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Portaria Data Nome da 
comissão 

Membros Vigência 

111/2017 
 
Alterada 
pela 
portaria 
129/2017 
e 
095/2018 

20/10/2017 Conselho de 
Câmpus do IFSP 
Câmpus Salto – 

mandato 2017-2019 

SEGMENTO DOCENTE: 

- Francisco Diego Garrido Silva 

- Fabio Lumertz Garcia 

- Ricardo Zani 

- Luiz Antonio Ferrari 

- Ed Alencar Dias da Silva 

      SEGMENTO TÉCNICO-

ADMINISTRATIVO: 

- Fernanda Romanezi da Silveira 

- Guilherme Marciano Gonçalves 

- Solange Floriano Penteado 

Costa 

- Felipe Gustavo Leite Cordeiro 

- Daisy de Fátima do Amaral 

Aristides 

SEGMENTO DISCENTE: 

- Anderson Jean Delconte 

- Paulo Henrique de Paula 

- Matheus de Oliveira Ginna 

- Paulo Henrique Gomes Pinto 

- João Victor Barea e Silva 

- Guilherme de Freitas Nunes 

COMUNIDADE EXTERNA 

- José Carlos Grigoletto 

- Paulo Takeyama 

- Emilia Lopes Borba 

De 28/10/2017 
a 27/10/2019 

12/2018 21/02/2018 Comissão de 
Projetos de 
Extensão do 

Câmpus Salto 

Cathia Alves (presidente) 

Amauri Amorim 

Claudia Gardinalli Maia 

Claudio Haruo Yamamoto 

Davi Fernando Lopes Vieira 

Zeneratto 

Grafir Leite Junior 

Lin Chau Jen 

Marcos Alexandre Capellari 

Mayara Gomes Cadete 

Nelson Esteves dos Reis Junior 

Pedro H. Franco Becker 

Reinaldo Batista Leite 

Reinaldo do Valle Junior 

Ricardo Zani 

Permanente 

14/2018 
 
Alterada 
pela 
portaria 
030/2019 

21/02/2018 Comissão 
Permanente de 

Cursos de 
Extensão do 

Câmpus Salto 

Cathia Alves (presidente) 

Aldrey Iala Avila 

Almerinda Antonia Barbosa 

Fadini 

Fabio Lumetz Garcia 

Francisco Rosta Filho 

Nelson Esteves dos Reis Junior 

Reinaldo do Valle Junior 

Williana Angelo da Silva 

Permanente 
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15/2018 
 
Alterada 
pela 
portaria 
031/2019 

21/02/2018 Comissão 
Permanente de 
Orientação e 
Formação de 
Estágios do 

Câmpus Salto 

Nelson Esteves dos Reis Junior 

(presidente) 

Cathia Alves 

Ed Alencar Dias da Silva 

Ivonete Fernandes de Souza 

Grafir Leite Junior 

Luiz Eduardo Miranda J. 

Rodrigues 

Pedro H. Franco Becker 

Reinaldo do Valle Junior 

Uesclei Costa Santos 

Permanente 

17/2018 22/02/2018 Comissão para 
Avaliação de 

Atividade Docente 

Reinaldo Batista Leite 

(presidente) 

Anderson Yassuhiro Afuso 

Francisco Diego Garrido da Silva 

Leonardo Borges da Cruz 

De 02/2018 a 
12/2019 

25/2018 
 
Alterada 
pela 
portaria 
079/2018 e 
18/2019 

28/02/2018 Comissão 
Permanente de 

Educação a 
Distância do 

Câmpus Salto 

Reinaldo do Valle Junior 

(presidente) 

Ana Paula da Rosa 

Bruno Nogueira Luz 

Francisco Diego Garrido da Silva 

Giovana Yuko Nakashima 

Luiz Arnaldo Biagio 

Vânia Gomes 

Permanente 

28/2018 
 
Alterada 
pela 
portaria 
134/18, 
009/19 e 
013/19 

28/02/2018 Núcleo Permanente 
de Comunicação do 

Câmpus Salto 

Cristiane Delegá da Silva 

(presidente) 

Anderson Yassuhiro Afuso 

Fabíola Tocchini de Figueiredo 

Kokumai 

Mateus Cruz Maciel de Carvalho 

Vanessa Romancene Pereira 

Gomes 

 

Permanente 

42/2018 
Alterada 
pela 
portaria 
24/2019 

12/03/2018 Equipe de 
Formação 

Continuada 

Luís Henrique Sacchi (presidente) 

Juliana Arruda Vieira  

Williana Angelo da Silva 

Dez/2019 

54/2018 20/03/2018 Comissão Interna 
de 

Acompanhamento 
das Ações de 

Permanência e 
Êxito dos 

Estudantes 

Fernanda Romanezi da Silveira 

(presidente) 

Karina Ap. F. Dias de Souza 

Bruna Lammoglia 

Ana Paula da Rosa 

Reinaldo do Valle Jr. 

Nilson Roberto Inocente Jr. 

Tatiana Bussaglia de Moraes 

Luciano Toledo de Barros 

Marli Nogueira de Araújo 

Pedro Henrique Franco Becker 

Daniel Alves Marinho e Souza 

Eduardo de Oliveira Moreira 

Walace Junior Rodrigues da Silva 

Kelly de Fatima Cruz 

De março/2018 
a março/2019 
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Juliana Dantas 

Luca Schutzenhofer 

João Pedro Bachi dos Santos 

59/2018 26/03/2018 Comissão de 
Elaboração e 

Implementação do 
Projeto Político 
Pedagógico do 

Curso Técnico em 
Automação 
Industrial 

Concomitante ou 
Subsequente 

Nilson Roberto Inocente Junior 

(presidente) 

Ailson Teixeira Marins 

Ed Alencar Dias da Silva 

Érico Pessoa Felix 

Fabio Lumertz Garcia 

Fernanda Romanezi da Silveira 

Grafir Leite Junior 

Graziela Bachião Martins C. P. de 

Paula 

João Luiz da Silva 

Lin Chau Jen 

Renato Francisco Lopes Mello 

William Portilho de Paiva 

De março/2018 
a março/2019 

60/2018 
 
Alterada 
pela 
portaria 
133/2018 

26/03/2018 Comissão de 
Elaboração e 

Implementação do 
Projeto Político 
Pedagógico do 

Curso Técnico em 
Automação 

Industrial Integrado 
ao Ensino Médio 

Nilson Roberto Inocente Junior 

(presidente) 

Ailson Teixeira Marins 

Cathia Alves 

Cibele Lima de Albuquerque 

Galvani 

Érico Pessoa Felix 

Fabio Lumertz Garcia 

Fernanda Romanezi da Silveira 

Grafir Leite Junior 

Leonardo Borges da Cruz 

João Luiz da Silva 

Mateus Cruz Maciel de Carvalho 

Renato Francisco Lopes Mello 

De março/2018 
a março/2019 

61/2018 
 
Alterada 
pela 
portaria 
097/2018 

26/03/2018 Comissão de 
Elaboração e 

Implementação do 
Projeto Político 
Pedagógico do 

Curso Técnico em 
Informática 

Concomitante ou 
Subsequente 

Ana Paula da Rosa (presidente) 

Alline Cristinne Correa Souza 

Claudio Haruo Yamamoto 

Claudio Luis Roveri Vieira 

Edson Murakami 

Fernanda Romanezi da Silveira 

Giovana Yuko Nakashima 

Pedro Henrique Franco Becker 

Reinaldo do Valle Junior 

Renato Francisco Lopes Mello 

Ricardo Dantas Demattê 

Seila Vasti Faria de Paiva 

De março/2018 
a março/2019 

62/2018 
 
Alterada 
pelas 
portarias 
085, 099, 
132, 
152/2018, 
17/2019 e 
27/2019 

26/03/2018 Comissão de 
Elaboração e 

Implementação do 
Projeto Pedagógico 
do Curso Técnico 

em Informática 
Integrado ao Ensino 

Médio 

. Reinaldo do Valle Junior 

(presidente) 

. Cathia Alves 

. Claudio Luis Roveri Vieira 

. Fernanda Romanezi da Silveira 

. Giovana Yuko Nakashima 

. Jaqueline Vieira Lopes 

. Mateus Cruz Maciel de Carvalho 

. Marcelo Pássaro Fontana 

De março/2018 
a março/2019 
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63/2018 26/03/2018 Núcleo Docente 
Estruturante do 

Curso de 
Tecnologia em 

Análise e 
Desenvolvimento 

de Sistemas 

Ana Paula da Rosa (presidente) 

Claudio Haruo Yamamoto 

Claudio Luis Roveri Vieira 

Edson Murakami 

Felipe Antonio Moura Miranda 

Luis Henrique Sacchi 

Paulo Sergio Prampero 

Seila Vasti Faria de Paiva 

Vania Gomes 

De março/2018 
a março/2019 

64/2018 
 
Alterada 
pela 
portaria 
122/2018 

26/03/2018 Núcleo Docente 
Estruturante do 

Curso de 
Bacharelado em 

Ciência da 
Computação 

Luis Henrique Sacchi (presidente) 

Amauri Amorim 

Claudio Haruo Yamamoto 

(secretário) 

Fabio de Paula Santos 

Felipe Antonio Moura Miranda 

Francisco Diego Garrido da Silva 

Giovana Yuko Nakashima 

Paulo Sergio Prampero 

Reinaldo Batista Leite 

Seila Vasti Faria de Paiva 

Vania Gomes 

De ago/2017 a 
ago/2020 

65/2018 26/03/2018 Núcleo Docente 
Estruturante do 

Curso de 
Engenharia de 

Controle e 
Automação 

Érico Pessoa Felix (presidente) 

Ed Alencar Dias da Silva 

Fabio Lumertz Garcia 

Fabiola Tocchini de Figueiredo 

Kokumai 

Felipe Antonio Moura Miranda 

Francisco Rosta Filho 

Lin Chau Jen 

Nilson Roberto Inocente Junior 

Reinaldo Batista Leite 

Tatiana Bussaglia de Moraes 

William Portilho de Paiva 

De ago/2017 a 
ago/2020 

66/2018 
 
Alterada 
pelas 
portarias 
093, 135 e 
145/18 

26/03/2018 Núcleo Docente 
Estruturante do 

Curso de 
Licenciatura em 

Letras Português 

Joana de São Pedro (presidente) 

Almerinda Antonia Barbosa Fadini 

Eli Gomes Castanho 

Filipe Mantovani Ferreira 

Graziela Bachião M.C.P. de Paula 

Jacqueline Jorente 

Marcos Alexandre Capellari 

Mateus Cruz Maciel de Carvalho 

Mauricio Bronzatto 

Rejane Cristina de Carvalho Brito 

De ago/2017 a 
ago/2020 

67/2018 26/03/2018 Núcleo Docente 
Estruturante do 

Curso de 
Licenciatura em 

Matemática 

Renato Francisco Lopes Mello 

(presidente) 

Anderson Yassuhiro Afuso 

Bruna Lammoglia 

Fabio Lumertz Garcia 

Icimone Braga de Oliveira 

(secretária) 

Marisol Gosse Bergamo 

Mauricio Bronzatto 

De ago/2017 a 
ago/2020 
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68/2018 26/03/2018 Colegiado do Curso 
de Análise e 

Desenvolvimento 
de Sistemas 

Ana Paula da Rosa (presidente) 

Claudio Haruo Yamamoto 

Claudio Luis Roveri Vieira 

Edson Murakami 

Felipe Antonio Moura Miranda 

Luis Henrique Sacchi 

Reinaldo do Valle Junior 

Seila Vasti Faria de Paiva 

Vania Gomes 

Nelson Esteves dos Reis Junior 

Paulo Henrique Gomes Pinto 

Celso Rene dos Santos (suplente) 

De mar/2018 a 
mar/2019 

69/2018 26/03/2018 Colegiado do Curso 
de Tecnologia em 

Gestão da 
Produção Industrial 

Tatiana Bussaglia de Moraes 

(presidente) 

Ed Alencar Dias da Silva 

Fabio Lumertz Garcia 

Fabiola Tocchini de Figueiredo 

Kokumai 

Luis Arnaldo Biagio 

Luiz Eduardo Miranda José 

Rodrigues 

Nilson Roberto Inocente Junior 

Reinaldo Batista Leite 

William Portilho de Paiva 

Lucas Bogoni 

Marli Nogueira de Araújo 

(suplente) 

Rodolfo Felipe Lima 

Esdras Sebastian Alves (suplente) 

De mar/2018 a 
mar/2019 

77/2018 
 
Revogou a 
portaria 
029/2018 

12/04/2018 Comissão Especial 
de Compras e 

Acompanhamento 
das Ações de 
Alimentação 

Escolar do Câmpus 
Salto 

Marli Zavala Bogoná Incau 

(presidente) 

Ailson Teixeira Marins 

Alissa Iegoroff de Almeida 

Cibele Lima de Albuquerque 

Galvani 

Clara Oliveira Soares de Souza 

Damito Sanches Sigalas Dameão 

da Silva 

Lucas Bogoni 

Mayara Gomes Cadette 

Williana Angelo da Silva 

Permanente 

87/2018 
 
Alterada 
pela 
portaria 
146/18 

15/05/2018 Núcleo Docente 
Estruturante do 

Curso de Gestão da 
Produção Industrial 

Luiz Arnaldo Biagio (presidente) 

Tatiana Bussaglia de Moraes  

Ed Alencar Dias da Silva 

Erico Pessoa Felix 

Fabio Lumertz Garcia 

Fabiola Tocchini de Figueiredo 

Kokumai 

Francisco Rosta Filho 

Luiz Eduardo Miranda José 

Rodrigues 

Nilson Roberto Inocente Junior 

De mar/2018 a 
mar/2019 
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Reinaldo Batista Leite 

89/2018 
 
Revoga a 
portaria 
024/2018 
 
Alterada 

pela 

portaria 

136 e 

155/2018 

Prorrogada 

pela 

portaria 

010/2019 

18/05/2018 Comissão 
responsável pela 

elaboração do 
Projeto Político 
Pedagógico do 
Câmpus Salto 

 
 

Maurício Bronzatto (presidente); 

Anderson Yassuhiro Afuso; 

Claudio Haruo Yamamoto; 

Fernanda Romanezi da Silveira; 

Mateus Cruz Maciel de Carvalho; 

Mayara Gomes Cadette; 

Solange Floriano Penteado Costa 

05/07/2019 

98/2018 
 
Revogada 
pela 
portaria 
170/2018 

18/06/2018 Comissão de 
Matrícula para 

auxílio à 
Coordenadoria de 

Registros 
Acadêmicos 

Luciano Toledo de Barros 

(presidente) 

Aguimar Pereira dos Santos 

Carlos Roberto Feitoza de Melo 

Fernando Silva de Almeida 

Lilian Teruko Fukuhara 

Lucas Alves de Andrade 

Luciana Martins de Souza 

Caselato Guimarães 

Marli Nogueira de Araújo 

Mayara Gomes Cadette 

Thiago da Silva Bicalho 

Williana Angelo da Silva 

Mai/2019 

104/2018 
 
Alterada 
pela 
portaria 
14/2019 
 
 

22/06/2018 Comissão Própria 
de Avaliação 

 
 

Nayari Marie Lessa (presidente) 

Fernando Silva de Almeida 

Bruna Lammoglia 

Claudio Luis Roveri Vieira 

Filipe Mantovani Ferreira 

Seila Vasti Faria de Paiva 

Rafaela de Jesus Alencar 

Maio/2020 

151/2018 
 
Revogou a 
portaria 
108/2017 

07/11/2018 Comissão 
Verificadora de 

Aproveitamento de 
Estudos 

Reinaldo do Valle Junior 

(Presidente) 

Anderson Yassuhiro Afuso 

Fernanda Romanezi da Silveira 

Icimone Braga de Oliveira 

Leonardo Borges da Cruz 

Luciano Toledo de Barros 

Marcelo Pássaro Fontana 

Mateus Cruz Maciel de Carvalho 

Reinaldo Batista Leite 

Rejane Cristina de Carvalho Brito 

Leite 

07/11/2018 a 
30/06/2019 

163/2018 
 
 

12/12/2018 Comissão Eleitoral 
para Eleições de 
Conselheiros do 

Conselho Superior 
(CONSUP) 

Anderson Yassuhiro Afuso 

(presidente) 

Francisco Diego Garrido da Silva  

Uesclei Costa Santos (suplente) 

Cristiane Delegá da Silva 

Elton Tavares Rosa  

31/05/2019 
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Felipe Gustavo Leite Cordeiro 

(suplente)  

Letícia Miranda da Costa Lucas 

Xarelli 

Paulo Sergio Pereira Fernandes 

(suplente) 

168/2018 18/12/2018 Subcomissão de 30 
horas 

Marli Zavala de Bogona Incau 

(Presidente) 

Thiago da Silva Bicalho 

Luciana Martins de Souza 

Caselato Guimarães 

Aguimar Pereira dos Santos 

(suplente) 

Wellington Romão Santos 

(suplente) 

Adla Alves Alexandre (suplente) 

07/01/2019 a 
06/01/2022 

170/2018 
 
 

21/12/2018 Comissão de 
Matrícula para 

Auxílio à 
Coordenadoria de 

Registros 
Acadêmicos 

Luciano Toledo de Barros 

(presidente) 

Adla Alves Alexandre  

Aguimar Pereira dos Santos 

Fernanda Romanezi da Silveira 

Fernando Silva de Almeida  

Filipe Mantovani Ferreira 

Lilian Teruko Fukuhara 

Luciana Martins de Souza 

Caselato Guimarães 

Mateus Cruz Maciel de Carvalho 

Mayara Gomes Cadette 

Tiago Marinho de Souza 

Uesclei Costa Santos 

Wellington Romão Santos 

Williana Angelo da Silva 

Dez/2019 
 

003/2019 
 
 

11/01/2019 Comissão Local 
para Concurso 

Público de 
Docentes (Edital 

728/18) 

Damito Sanches Sigalas Dameão 

da Silva (presidente) 

Aguimar Pereira dos Santos  

Vanessa Romancene Pereira 

Gomes 

06/02/2019 
 

011/2019 
 
Prorrogada 
pela 
portaria 
029/2019 

14/02/2019 Comissão Eleitoral 
da 

complementação 
do CONCAM 

Miriam de Almeida Talge 

(presidente) 

Anderson Yassuhiro Afuso 

Claudemir Rizzo Junior 

Gabriel Vinicius de Almeida 

Prado 

22/03/2019 

015/2019 27/02/2019 Comissão de 
Projetos de Ensino 

Mayara Gomes Cadette 

(Presidente) 

Fernanda Romanezi da Silveira 

(DAE) 

Adla Alves Alexandre (CSP) 

Williana Angelo da Silva (CSP) 

Claudio Haruo Yamamoto – 

informática 

01/03/2019 a 
31/12/2019 
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Pedro Henrique Franco Becker – 

informática 

Reinaldo do Valle Junior – 

informática 

Amauri Amorim – núcleo comum 

Bruna Lammoglia – núcleo 

comum 

Jaqueline Vieira Lopes – núcleo 

comum 

Juliana Arruda Vieira – núcleo 

comum 

Ricardo Zani – núcleo comum 

Nilson Roberto Inocente Junior - 

indústria 

Reinaldo Batista Leite – indústria 

016/2019 27/02/2019 Comitê de 
Pesquisa, Inovação 
e Pós-Graduação 

William Portilho de Paiva  

Almerinda Antonia Barbosa 

Fadini 

Bruna Lammoglia 

Cibele Lima Albuquerque Galvani 

Claudio Haruo Yamamoto 

Claudio Henrique Ballande 

Romanelli 

Daisy de Fatima do Amaral 

Aristides 

Joana de São Pedro 

Leonardo Borges da Cruz 

Marcos Alexandre Capellari 

31/12/2019 

020/2019 28/02/2019 Comissão Eleitoral 
de Coordenador de 
Curso de Análise e 
Desenvolvimento 

de Sistemas 

Seila Vasti Faria de Paiva 

(Presidente) 

Renato Francisco Lopes Mello 

Fernanda da Silva Nunes 

(discente) 

15/04/2019  

021/2019 28/02/2019 Comissão Eleitoral 
de Coordenador de 
Curso de Gestão da 
Produção Industrial 

Ed Alencar Dias da Silva 

(Presidente) 

Reinaldo Batista Leite 

William Portilho de Paiva 

Karina Ricardo Lopes (discente) 

15/04/2019 

022/2019 28/02/2019 Comissão Eleitoral 
de Coordenador de 
Curso Técnico de 

Informática 

Cathia Alves (Presidente) 

Claudio Haruo Yamamoto 

Juliana Cardinalli de Castro 

(discente) 

Paulo Sergio Pereira Fernandes 

(discente) 

15/04/2019  

023/2019 28/02/2019 Comissão Eleitoral 
de Coordenador de 
Curso Técnico de 

Automação 
Industrial 

Nilson Roberto Inocente Junior 

(Presidente) 

Erico Pessoa Felix 

Lucas Xarelli (discente) 

15/04/2019 

025/2019 01/03/2019 Comissão de 
Egressos 

Cathia Alves (Presidente) 

Fabíola Tocchini de Figueiredo 

Kokumai 

Fernanda Romanezi da Silveira 

31/12/2019  
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  Fonte: CDI 
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Capítulo 6 - Diagnóstico, Metas e Ações 

Considerando as dimensões Ensino, Pesquisa, Extensão e Administrativa, este 

capítulo apresenta o diagnóstico das necessidades do Câmpus Salto seguido de um plano 

de ação, com a indicação das devidas responsabilidades, como proposta da comunidade 

escolar à organização de seu trabalho pedagógico e à melhoria da qualidade do ensino.      

As informações, segmentadas em quadros de acordo com a especificidade das 

dimensões mencionadas, refletem o trabalho da Comissão do PPP junto aos diretores e 

coordenadores de cursos e setores que, por sua vez, compartilharam com suas equipes o 

levantamento de demandas e a discussão de soluções. Refletem, além disso, o resultado 

de uma interlocução direta com toda a comunidade do câmpus, tendo em vista a assunção 

coletiva de compromissos relacionados à concretização de sua intencionalidade 

educativa.  

O processo da construção participativa e democrática possibilitou que as 

aspirações dos sujeitos escolares fossem contempladas e traduzidas numa programação 

para a instituição com base na definição de seu posicionamento político-pedagógico e no 

conhecimento de sua realidade.  

Ressalte-se que a sistematização das ações em direção à escola que queremos não 

é conclusiva nem definitiva. Trata-se, antes, de um processo dinâmico, flexível e 

permanente de discussão, sempre aberto a reconsiderações e reformulações. 

 

6.1 Dimensão Ensino 

Quadro 7 – Dimensão Ensino 

6.1 - Dimensão: Ensino 

Diagnóstico Proposta de ação Responsáveis/Prazos 

Biblioteca: acervo 

bibliográfico reduzido; 

espaço insuficiente para 

acervo; iluminação 

deficitária. 

 

- Destinação de mais recursos 

para aquisição de acervo 

bibliográfico; 

- Ampliação do espaço da 

biblioteca; 

- Melhoria da iluminação. 

 

 DRG, DAA e DAE 

Falta de material para 

tratamento técnico de 

materiais da Biblioteca. 

- Aquisição de material de 

processamento técnico de 

rotinas. 

 

CLT, CBI, CAP 

Biblioteca: mobiliário antigo 

e ultrapassado; necessidade 

de espaço para estudo 

- Aquisição de mobiliário 

novo; 

DRG, DAA 
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individual e coletivo (salas 

separadas).  

- Ampliação do espaço ou 

disponibilização de uma sala 

para estudo coletivo.  

 

Computadores lentos para 

uso dos alunos na biblioteca. 

- Retirada de material do 

antigo telecentro e instalação 

de computadores mais novos.  

 

DRG, CBI e CTI 

Falta de um sistema de 

registro para mapear o 

volume de atendimentos e 

principais demandas da CSP, 

de modo a produzir dados 

qualificados para 

planejamento do trabalho e 

desenvolvimento de ações. 

 

- Criação de um sistema para 

gestão dos serviços relativos à 

CSP. 

CSP, DAE e CTI 

Prazo: a partir do 2º 

semestre de 2019 

Encaminhamento 

indiscriminado de estudantes 

pelos docentes e demais 

setores educacionais, 

imprimindo à CSP um 

trabalho pautado pelo 

aconselhamento e 

atendimento emergencial. 

 

- Revisão do procedimento de 

encaminhamento de 

estudantes, orientação e 

corresponsabilização quanto 

ao papel dialógico dos 

servidores da área 

educacional. 

CSP, DAE, 

Coordenadores de 

Cursos e demais 

setores educacionais 

 

Prazo: a partir do 2º 

semestre de 2019 

 

Desconhecimento do 

trabalho e atribuições da 

CSP.  

- Reestruturação do setor e 

suas atividades para definir o 

quê, de fato, é sua atribuição; 

criação de uma identidade, 

construção de um plano de 

trabalho consolidado. 

 

CSP, DAE, PRE 

 

Prazo: a partir do 2º 

semestre de 2019 

Pouca valorização do 

trabalho, da potencialidade e 

da qualificação da equipe da 

CSP; setor não é concebido 

como pensante, propositivo. 

- Criação de um fluxo de 

trabalho que permita a 

formulação, implementação, 

gestão e avaliação dos 

programas e projetos 

desenvolvidos, delimitando 

um espaço destinado a 

estudos sistemáticos 

relacionados à prática 

profissional e capacitação 

permanente por meio de 

participação em cursos, 

congressos etc.; 

- Divulgação à comunidade 

interna e externa do trabalho 

desenvolvido. 

 

CSP, DAE, PRE 

 

Prazo: a partir do 2º 

semestre de 2019 
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Necessidade de 

reorganização do 

cronograma de ações da 

assistência estudantil. 

 

- Implantação da Oficina de 

Inscrição.  

CSP,  Coordenadoria 

de Assuntos 

Estudantis 

Falta de atualização dos 

dados relativos às notas e 

frequências no SUAP. 

 

- Conscientização dos 

docentes quanto ao 

atendimento dos prazos para 

preenchimento do diário, com 

manutenção do sistema 

atualizado para subsidiar o 

trabalho da CSP. 

 

DAE, Coordenadores 

de Cursos, CRA e 

CSP 

 

Prazo: a partir do 2º 

semestre de 2019 

Transferência de 

responsabilidades não 

inerentes à CSP ou de 

responsabilidade de outro 

setor. 

 

- Elaboração de uma 

apresentação da CSP em 

atendimento à Resolução 138, 

elucidando as atribuições do 

setor. 

 

CSP 

 

Prazo: a partir do 2º 

semestre de 2019 

Falta de espaços de 

convívio, de salas de estudo 

e de laboratórios de 

informática (computadores) 

para uso dos alunos.  

 

- Ampliação do espaço 

existente para estudos, com a 

disponibilização de 

computadores para utilização 

dos alunos; 

- Otimização da 

disponibilidade de horários 

em que os monitores ficam 

nos laboratórios de 

informática para que mais 

alunos tenham acesso a esse 

ambiente; 

- Adequação, no câmpus, de 

um espaço de convivência 

para os alunos. 

 

DRG, DAA e DAE e 

Coordenadores de 

Curso 

 

Prazo: a partir do 1º 

semestre de 2021 

Inadequação do local de 

trabalho da CSP, pois muitas 

vezes não há espaço para 

atendimento individualizado 

do aluno/família que garanta 

o sigilo. O fato de a sala ser 

dividida com outro setor 

acaba gerando uma confusão 

nos usuários quanto às 

atribuições de cada 

coordenadoria.  

 

- Disponibilização de sala 

específica para o setor, com 

espaço destinado ao 

atendimento individualizado 

do aluno (sendo este espaço 

não ocupado por servidor). 

DRG, DAA e DAE 

 

Prazo: a partir do 1º 

semestre de 2021 

Heterogeneidade do perfil 

do aluno ingressante quanto 

- Reforços nas disciplinas da 

área básica e técnica, nas 

matérias regulares do ensino 

DAE, CSP e docentes 
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aos conteúdos apreendidos 

no Ensino Fundamental. 

 

 

médio integrado, por meio de 

projetos de nivelamento para 

os primeiros anos (Projetos de 

Aperfeiçoamento Interno para 

Funcionários e Alunos, 

conforme Resolução IFSP nº 

80/2016). 

 

Prazo: a partir do 2º 

semestre de 2019 – 

ação contínua 

 

Existência de Projetos do 

“Programa Bolsa Ensino” 

que não estão de acordo com 

a legislação pertinente. 

 

- Revisão dos critérios 

utilizados para a seleção dos 

projetos do “Programa Bolsa 

Ensino”, de acordo com a 

Resolução IFSP nº 568, de 5 

de abril de 2012. 

 

DRG, DAE e CSP 

 

Prazo: a partir do 2º 

semestre de 2019 

Alto índice de evasão nos 

cursos técnicos 

concomitantes e tecnólogos. 

- Elaboração de Planejamento 

Estratégico visando a ações 

conjuntas de toda a 

comunidade escolar: docentes 

e coordenadores, com o apoio 

dos setores de ensino; 

- Proposição de projetos que 

ofereçam aulas de reforço ou 

monitorias (Bolsa Ensino) e 

atendimentos de apoio aos 

discentes de forma mais 

eficaz, principalmente aos que 

reprovaram ou passaram por 

Conselho; 

- Articulação de conteúdos 

estudados em cada semestre 

com demandas da 

comunidade interna ou 

externa (empresas públicas ou 

privadas, sociedade em geral) 

por meio do levantamento 

destas necessidades e 

desenvolvimento de projetos; 

- Esforços para melhorar a 

compreensão dos alunos 

quanto aos conhecimentos 

exigidos pelo mercado de 

trabalho e a relação destes 

com os conteúdos estudados. 

 

DRG, DAE, CAE, 

CEX, CRA, CSP, 

Coordenadores de 

Curso e docentes 

 

Prazo: a partir do 2º 

semestre de 2019, 

com avaliação anual 

Tempo ocioso (“janelas”) 

entre as aulas do Ensino 

Médio Integrado, fator 

gerador de reclamações por 

parte dos estudantes.  

- Oferta de disciplinas 

optativas no início ou no final 

do horário letivo; 

DAE, CAE e 

Coordenadores de 

Curso 
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- Melhoria na distribuição das 

aulas de forma a evitar 

“janelas”.  

 Início 2º semestre de 

2019  

 

Excesso de demanda dos 

atendimentos psicológicos  

relacionados à dificuldade 

de integração e isolamento 

social, principalmente entre 

alunos do Ensino Médio 

Integrado.   

- Rodas de conversa mensais 

com as turmas visando a 

fortalecer relações 

interpessoais, contribuir para 

a construção de uma 

atmosfera colaborativa de 

aprendizagem, convivência 

com diversidade, resolução de 

conflitos. 

 

CSP, Coordenadores 

de Curso e docentes 

 

Início 2º semestre de 

2019 

Falta de locais adequados 

para atividades específicas e 

armazenamento de materiais 

no câmpus. 

 

- Estudo para readequar 

espaços com finalidades 

específicas para uso comum e 

de armazenamento. 

 

DRG, DAA, DAE, 

CAE 

 

Jornadas de aula extensas 

para os alunos do Integrado. 

- Estudo de formas de 

adequação do horário para 

melhor aproveitamento 

pedagógico; 

- Verificação da possibilidade 

de adoção de um horário fixo. 

 

DRG, DAE, CSP, 

CAE e 

Coordenadores de 

Curso 

 

Câmeras de vigilância 

antigas e mal distribuídas. 

- Projeto básico para 

aquisição de novas câmeras. 

CAE, Coordenadoria 

de Contratos e 

Licitações e CTI 

 

Falta de formação 

pedagógica e administrativa 

para os servidores. 

- Oferta de oficinas e 

treinamento para os 

servidores.  

 

Coordenações e 

comissões 

responsáveis 

O câmpus ainda é 

desconhecido de parte da 

comunidade. 

- Discussão de novas formas 

de divulgar o câmpus.  

Comissão de 

divulgação do 

vestibular e 

servidores em geral 

 

Fluxos ineficientes de 

documentação e 

comunicação entre os 

setores educacionais. 

- Levantamento de 

procedimentos das 

coordenadorias que 

demandam informações de 

outras coordenadorias; 

- Reuniões para alinhar os 

fluxos. 

 

DAE, CRA, CSP, 

CAE e CBI 

Todas as ligações telefônicas 

caem na CRA, e nem sempre 

é possível repassar as 

demandas de outros setores. 

- Adequação do sistema de 

telefonia do câmpus. 

 

DRG e DAA 
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Falta de esclarecimento, por 

parte dos alunos, sobre os 

direitos de abono de faltas, 

afastamento, exercícios 

domiciliares. 

 

- Melhor divulgação dos 

direitos dos alunos, por meio 

de 

visitas às salas de aula e 

manual do aluno. 

CRA e CAE 

O curso de Especialização 

em Temas Transversais 

contempla a exigência de 

elaboração de um Trabalho 

de Conclusão de Curso – 

TCC pelos alunos. O 

orientador do trabalho é 

escolhido, dentre os 

professores do curso, ao final 

do primeiro semestre, 

período em que os discentes 

ainda desconhecem alguns 

desses docentes. Essa 

condição gera uma 

concentração de indicações 

em professores conhecidos 

dos alunos. Porém, como 

estes professores não podem 

atender a todas as 

solicitações, resta aos alunos 

escolherem, dentre os 

docentes com quem ainda 

não mantiveram contato, seu 

orientador, decisão geradora 

de ansiedade e inquietações 

para ambos os envolvidos.  

 

- Propõe-se que os docentes 

que lecionarão no segundo e 

terceiro semestres realizem, 

ainda no primeiro semestre, 

breves seminários a partir de 

temas por eles escolhidos, 

com o objetivo de se 

apresentarem e tornarem 

conhecidos dos alunos sua 

linha e interesses de pesquisa.   

Coordenação e 

professores do curso.  

 

Prazo: 2º semestre de 

2019 e demais 

semestres iniciais das 

novas turmas.  

 

 

Necessidade de divulgação 

da produção do 

conhecimento dos alunos do 

curso de Especialização em 

Temas Transversais aos 

públicos interno e externo do 

IFSP.   

- Promoção de evento 

dedicado a palestras com a 

presença de profissionais 

convidados, ocasião em que 

os alunos do curso poderão 

apresentar trabalhos 

desenvolvidos nas disciplinas 

e/ou o Trabalho de Conclusão 

de Curso – TCC.  

 

Coordenação e 

professores do curso. 

  

Segundo semestre do 

ano 2019, em dias 

regulares de aula.  

Computadores/equipamentos 

defasados. 

 

- Realização da revisão das 

necessidades relativas aos 

equipamentos dos laboratórios 

de informática a cada ano e 

sua efetiva troca a cada 

revisão; 

DAE, Responsáveis 

legais pelo 

patrimônio e CTI 
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- Composição das demandas 

de equipamentos por 

eixo/área de atuação dos 

professores. (Hoje a compra 

de equipamentos se realiza de 

forma individualizada) 

 

Falta de padrão quanto à 

abordagem aos conteúdos 

das disciplinas. 

- Realização de uma discussão 

sobre como avaliar se as 

disciplinas estão alcançando 

seus objetivos quanto a sua 

abordagem; 

- Promoção de encontros para 

maior integração entre as 

disciplinas a cargo de 

professores que atuam num 

mesmo semestre/ano dos 

cursos; 

- No caso do ensino superior: 

aplicação de simulações que 

envolvam temáticas do 

ENADE que podem 

contribuir para a avaliação das 

disciplinas, revisão de PPCs e 

assimilação dos conteúdos 

apreendidos pelos alunos. 

 

DAE, CSP, 

Coordenadores de 

Curso e Professores  

Falta de reuniões por Eixo 

Tecnológico ou por áreas de 

atuação. 

- Promoção de encontros para 

compartilhar conhecimentos 

do eixo/área, métodos, 

práticas, atualização de 

conteúdos; 

- Promoção de maior 

integração entre projetos 

nestas áreas/eixo a partir de 

encontros. 

 

DAE, Coordenadores 

de Curso e 

Professores 

O aluno da graduação está 

distante de sua comunidade 

interna/ 

externa. 

- Promoção de maior 

integração dos estudantes com 

o câmpus, promoção do 

movimento estudantil DA/CA 

e DCE; 

- Promoção de projetos com a 

comunidade externa, 

entidades, empresas, grupos 

sociais. 

 

DAE, CSP, 

Coordenadores de 

Curso e Professores 

Atualmente não existem 

métodos nem critérios para 

avaliação da qualidade do 

- Curso: Escolha/definição de 

métodos de avaliação. Por 

exemplo, levantar 

Coordenador + 

Comissão do Curso. 
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curso, disciplina ou 

professor. 

 

quantitativamente os alunos 

empregados ou 

empreendedores na área de 

formação, para verificar o 

percentual de alunos 

absorvidos pelo mercado; 

- Disciplina: 

Escolha/definição de métodos 

de avaliação do conteúdo 

ensinado/aprendido em 

relação à demanda e 

satisfação do mercado; 

- Professor: Escolha/definição 

de métodos e critérios para 

avaliação dos métodos de 

ensino utilizados pelos 

professores; 

- Indicadores: Definição de 

indicadores de qualidade para 

cada um dos itens acima, 

constando de objetivo, 

procedimento de coleta e 

forma de avaliação (para, por 

exemplo, identificar relação 

entre os indicadores e 

descobrir problemas ou 

oportunidades de melhoria). A 

partir dos resultados, melhorar 

os métodos, quando positivos, 

e mudá-los, quando negativos. 

- PDCA (Plan, Do, Check, 

Act). Definição e aplicação do 

ciclo de melhoria contínua 

(Ciclo de Deming), utilizando 

os indicadores. 

 

Prazos: 1 semestre 

para definir + 2 

semestres para 

aplicar, avaliar e 

reaplicar. 

A partir daí, reaplicar 

o PDCA a cada 

semestre. 

Avaliação dos alunos. 

 

Propostas de avaliações: 

- Modelo de ENEM - um 

provão por ano, com validade 

para todas as disciplinas (3 a 5 

questões de cada disciplina) e 

como uma das notas de 2 ou 3 

bimestres; 

- Avaliações 

multidisciplinares que podem 

estar associadas, por exemplo, 

à seguinte proposta: uma das 

avaliações no mês de agosto 

(3º bimestre) na modalidade 

de produção textual sobre a 

- Professores e DAE 

 

 



171 
 

temática meio ambiente, 

podendo ser aproveitada para 

várias disciplinas. 

 

Conteúdos transversais 

 

 

- Desenvolvimento de Temas 

transversais por todos ou 

quase todos os docentes no 

mesmo período. Por exemplo:  

março: “Gênero”; maio: 

“Saúde”; agosto: “Meio 

ambiente”; novembro: 

“Pluralidade cultural”. 

- Previsão do trabalho com as 

temáticas em calendário para 

que, transversalmente, cada 

professor, em sua disciplina, 

possa, à medida que se sentir 

preparado, trabalhar com esse 

conteúdo. 

  

Professores 

(discussão 

em reunião de 

professores). 

Visitas técnicas - Operacionalização de visitas 

institucionais, como 

FEBRACE, BRAGANTEC, 

Unicamp de Portas Abertas, 

entre outras.  

 

CEX, DRG, DAE, 

GRÊMIO. 

 

Coordenação de curso - Aproximação dos alunos e 

dos professores; 

- Aproximação do Grêmio. 

 

Coordenadores de 

curso  

Projetos: Colore; Robótica; 

Cultura, Esporte e Lazer 

(CEL); Libras. 

 

- Promoção de maior 

visibilidade dos projetos que 

já se tornaram legado no 

câmpus. 

 

CEX, CAE, DAE, 

GRÊMIO 

 

 

Falta de integração entre 

alguns alunos do ensino 

médio. 

 

- Proposição de dinâmicas de 

integração, que poderiam ser 

realizadas em sala de aula, 

mobilizando mais de um 

professor e a CSP;  

- Interação maior entre o 

trabalho da CSP e do 

professor. 

 

CSP e docentes 

Direitos de aprendizagem e 

acesso ao currículo escolar: 

atendimento aos alunos com 

necessidade de uma 

educação complementar ou 

suplementar que demandam 

- Institucionalização do AEE 

– Atendimento Educacional 

Especializado, conforme 

previsto na Constituição 

Federal de 1988 e nos 

DRG, DAE, DA, 

CSP, NAPNE e 

Coordenadores de 

cursos 

  

Prazo: 12 meses 
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estratégias de ensino 

inclusivas.  

  

pressupostos da Resolução 

CNE/CEB nº 4/2009; 

- Atendimento da demanda de 

alunos que são o público-alvo 

da educação especial e de 

alunos surdos. 

 

 

             

Ausência de serviços 

especializados, recursos 

audiovisuais, materiais 

didáticos adaptados, 

mobiliários e equipamentos 

tecnológicos acessíveis para 

uma educação inclusiva. 

 

- Criação e implementação da 

sala de recursos 

multifuncionais; 

- Contratação de serviços de 

apoio especializados. 

 

DRG, DAE, DA, 

CSP, NAPNE e 

Coordenadores de 

cursos 

 

Prazo: 24 meses 

 

Carência de oficinas, 

seminários e cursos de 

capacitação com foco no   

atendimento de alunos com 

necessidades educacionais 

específicas. 

 

 

 

 

- Estabelecimento de contato 

com instituições que possam 

dar orientações sobre as 

necessidades específicas; 

- Proposição de parcerias para 

a realização de seminários e 

cursos de formação 

continuada aos servidores nas 

diversas áreas da educação 

especial. 

CSP, CEX, NAPNE, 

Coordenadores de 

cursos e Comissão de 

Formação 

Continuada 

 

Prazo: a partir do 2º 

semestre de 2019, 

garantindo que as 

atividades sejam 

contínuas. 

 
Fonte: Pesquisa Interna: Elaboração Própria 

 

6.2 Dimensão Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação 

Este documento apresenta o diagnóstico das atividades referentes à pesquisa, 

inovação e pós-graduação a partir dos resultados das avaliações institucionais realizadas 

pela Comissão Própria de Avaliação (CPA) no ano de 2017, bem como realiza a 

comparação entre as respostas obtidas localmente no Câmpus Salto e a média do resultado 

geral de todo o IFSP. Nesta avaliação, foram consideradas as respostas “Não conheço” e 

“Insuficiente” como desempenho “Negativo” e as respostas “Suficiente”, “Muito boa” e 

“Excelente” como desempenho “Positivo”. 

Com o intuito de evitar algum viés particularizante na interpretação, as avaliações 

presentes neste documento foram realizadas com base no questionário da CPA, tal como 

apresentado aos avaliadores. Nesse aspecto, cabe aqui uma crítica à forma como algumas 

perguntas foram elaboradas, as quais parecem ser de difícil interpretação por parte do 
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avaliador. Outro aspecto a ser considerado é que a resposta “Não sei” poderia ser 

desmembrada em duas outras: “Não tive conhecimento desta ação” e “Não saberia opinar 

sobre esta ação”, por exemplo.   

Cabe ressaltar que, nas avaliações apresentadas neste documento, não está sendo 

levado em conta o tamanho da amostra, o que poderia ser feito numa próxima avaliação. 

Também convém lembrar que, nas avaliações da CPA, o segmento discente compreende 

apenas os estudantes de nível superior. Esse ponto pode levar a uma pequena distorção 

nos resultados, uma vez que a maior parte das ações de pesquisa no câmpus é voltada aos 

estudantes do ensino médio integrado. 

 

Quadro 8 – Dimensão Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação 

6.2 - Dimensão: Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação 

Diagnóstico Proposta de ação Responsáveis/Prazos 

A coerência entre o PDI e 

as atividades de pesquisa:  

 

No segmento docente, 

observa-se, positivamente, 

que o nível de 

desconhecimento apontado 

entre o proposto no PDI e 

as atividades executadas é 

bem menor que o da média 

dos demais câmpus. No 

entanto, essas ações ainda 

não estão suficientemente 

contempladas ou não estão 

claras o bastante para o 

corpo docente. 

 

Para o segmento dos 

demais servidores, o nível 

de conhecimento e a 

abrangência ou divulgação 

das ações estão aquém do 

necessário. 

 

- Esclarecer melhor a relação 

entre as propostas do PDI e 

as ações de pesquisa; 

- Apresentar essa relação de 

forma clara nos encontros de 

planejamento semestrais; 

- Debater com os segmentos 

pesquisados as possíveis 

falhas e formas de melhorar 

essa dimensão avaliada. 

 

 

DRG; CPI; 

Coordenadores de 

cursos. 

 

Projetos/ações de inovação 

social:  

 

Nos segmentos discente e 

docente, observa-se, 

positivamente, que o nível 

- Esclarecer melhor a relação 

entre as propostas do PDI e 

as ações de inovação social; 

- Apresentar essa relação de 

forma clara nos encontros de 

planejamento semestrais; 

DRG; CPI; 

Coordenadores de 

cursos. 
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de desconhecimento 

apontado entre o proposto 

no PDI e as atividades 

executadas é menor que o 

da média dos demais 

câmpus. No entanto, essas 

ações ainda não estão 

suficientemente 

contempladas ou não estão 

claras o bastante para esses 

dois segmentos. Para o 

segmento dos demais 

servidores, o nível de 

conhecimento e a 

abrangência ou divulgação 

das ações estão aquém do 

necessário. 

 

- Debater com os segmentos 

pesquisados as possíveis 

falhas e formas de melhorar 

essa dimensão avaliada; 

- Propor ação conjunta com a 

CEX. 

 

 

Implantação de ações de 

pesquisa: 

 

O nível de conhecimento 

das ações por parte dos 

discentes e dos docentes, 

embora ainda insuficiente, 

pode ser considerado 

positivo. Com relação aos 

demais servidores, o ponto 

a ser destacado é a falta de 

conhecimento das ações. 

- Debater com os segmentos 

pesquisados as possíveis 

falhas e formas de melhorar 

essa dimensão avaliada; 

- Incentivar os pesquisadores 

a apresentarem projetos de 

pesquisa; 

- Incentivar os estudantes a 

participarem de projetos de 

pesquisa; 

- Auxiliar os pesquisadores 

nas questões burocráticas. 

 

DRG; CPI; 

Pesquisadores. 

 

Implantação de ações de 

Iniciação Científica: 

 

A avaliação dos segmentos 

docente, discente e 

administrativo é positiva, 

embora os resultados ainda 

apresentem média inferior 

à dos demais câmpus. 

 

- Verificar a possibilidade de 

comparar a expectativa dos 

entrevistados do Câmpus 

Salto com a expectativa dos 

demais câmpus; 

- Debater com os segmentos 

pesquisados as possíveis 

falhas e formas de melhorar 

essa dimensão avaliada; 

- Melhorar a divulgação das 

ações ao segmento dos 

servidores 

administrativos/educacionais. 

 

DRG; CPI. 

 

 

 

 

 

Implantação de ações 

tecnológicas: 

 

O segmento discente 

avaliou positivamente as 

- Verificar a possibilidade de 

comparar a expectativa dos 

discentes com as dos demais 

segmentos; 

DRG; CPI. 

 



175 
 

ações tecnológicas, embora 

ainda em nível inferior à 

média dos demais câmpus. 

 

O segmento docente 

considerou as ações 

insuficientes. 

 

Grande parte dos demais 

servidores considerou as 

ações suficientes, embora 

muitos ainda apontem falta 

de conhecimento das ações 

implementadas. 

- Verificar a possibilidade de 

comparar a expectativa dos 

entrevistados do Câmpus 

Salto com a expectativa dos 

entrevistados dos demais 

câmpus; 

- Debater com os segmentos 

pesquisados as possíveis 

falhas e formas de melhorar 

essa dimensão avaliada; 

- Melhorar a divulgação das 

ações ao segmento dos 

servidores 

administrativos/educacionais. 

 

Ações de incentivo a 

publicações científicas: 

 

Os três segmentos 

consultados concordam 

que falta incentivo a 

publicações científicas, 

com destaque à resposta de 

falta de conhecimento dos 

servidores administrativos 

e/ou educacionais. 

Considerando que há uma 

grande variedade de tipos e 

oportunidades de publicação: 

- Verificar junto a cada 

segmento o que é 

considerado publicação 

científica; 

- Verificar junto a cada 

segmento o que é 

considerado incentivo; 

- Incentivar a publicação de 

TCCs em congressos e 

revistas adequadas; 

- Efetivar o lançamento da 

revista do câmpus; 

- Melhorar a divulgação das 

oportunidades de 

publicação. 

 

DRG; CPI; DAE; 

Coordenadores de 

cursos; Pesquisadores. 

 

Ações de estímulo à 

produção tecnológica: 

 

Os discentes avaliaram 

positivamente a produção 

tecnológica, embora ainda 

em valores inferiores à 

média dos demais câmpus. 

 

A avaliação do segmento 

docente mostra que as 

avaliações positivas são 

equivalentes às negativas.  

 

A avaliação do segmento 

dos demais servidores 

- Verificar junto a cada 

segmento o que é 

considerado produções 

acadêmicas tecnológicas; 

- Verificar junto a cada 

segmento o que é 

considerado estímulo; 

- Deixar clara a relação entre 

TCCs e produções 

acadêmicas tecnológicas, 

quando aplicável; 

- Propor trabalhos e 

pesquisas com viés de 

aplicação; 

- Melhorar a divulgação das 

ações junto ao segmento dos 

DRG; CPI; DAE; 

Coordenadores de 

cursos; Pesquisadores; 

Orientadores de 

TCCs. 
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aponta para um alto nível 

de desconhecimento das 

ações.   

 

servidores administrativos 

e/ou educacionais. 

 

Ações de estímulo à 

pesquisa: bolsa de 

pesquisa/iniciação 

científico-tecnológica: 

 

Em relação às bolsas, como 

ação de estímulo, os 

discentes têm uma visão 

insuficiente, 

provavelmente vinculada à 

pequena quantidade 

disponível. 

 

Os docentes já têm uma 

visão otimista, inclusive 

acima da média dos demais 

câmpus. 

 

A avaliação do segmento 

dos demais servidores 

aponta para um alto nível 

de desconhecimento das 

ações. 

 

- Confirmar junto aos 

discentes o real motivo dessa 

avaliação insuficiente; 

- Estudar possibilidades de 

aumentar o número de 

bolsas; 

- Melhorar a divulgação das 

oportunidades aos estudantes 

dos cursos superiores; 

- Melhorar a divulgação das 

ações junto ao segmento dos 

servidores administrativos 

e/ou educacionais. 

 

 

DRG; CPI; 

Coordenadores de 

cursos; Pesquisadores. 

 

Ações de estímulo à 

produção acadêmica: 

grupos de pesquisa: 

 

Alguns grupos de pesquisa 

estão inativos, enquanto 

outros, embora bastante 

produtivos, ainda contam 

com pequena participação 

de estudantes. 

 

Talvez o alto índice de 

desconhecimento das ações 

provenha do segmento 

administrativo. Por outro 

lado, provavelmente, o 

considerável índice 

“Suficiente” seja devido à 

participação ativa de 

servidores educacionais em 

algum grupo de pesquisa. 

 

- Reativar os grupos de 

pesquisa inativos; 

- Envolver os professores 

recém-chegados nos grupos 

de pesquisa existentes; 

- Envolver mais os 

estudantes de graduação nos 

grupos de pesquisa; 

- Propor pesquisas 

multidisciplinares. 

 

DRG; CPI; 

Pesquisadores. 
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Ações de estímulo à 

produção acadêmica: 

auxílio para participação 

em eventos: 

 

A visão geral é de que não 

há estímulo algum, do 

ponto de vista financeiro, à 

participação em eventos. 

As poucas ações 

direcionadas aos discentes 

estão relacionadas à 

participação no CONICT. 

Acrescentem-se, no caso 

do segmento docente, os 

problemas de reposição de 

aulas. Quanto aos 

servidores administrativos 

e/ou educacionais, ressalte-

se a questão do 

desconhecimento das 

ações. 

 

- Estudar a possibilidade de 

obter financiamento externo 

ao IFSP para participação em 

eventos; 

- Estudar alternativas para 

que docentes possam se 

afastar por ocasião da 

participação em congressos 

sem que a questão de 

reposição de aulas seja um 

fator impeditivo; 

- Melhorar a divulgação das 

ações junto ao segmento dos 

servidores administrativos 

e/ou educacionais. 

 

DRG; CPI; DAE; 

Coordenadores de 

cursos. 

O acesso da comunidade 

externa à extensão e 

pesquisa: 

 

A visão geral é de que o 

acesso da comunidade 

externa às ações de 

extensão e pesquisa está 

inadequado, 

principalmente entre os 

discentes. 

- Verificar o que se entende 

por acesso da comunidade 

externa às ações de extensão 

e pesquisa; 

- Debater com os segmentos 

pesquisados as possíveis 

falhas e formas de melhorar 

essa dimensão avaliada; 

- Melhorar a divulgação das 

ações realizadas. 

 

DRG; CPI; CEX. 

O acesso da comunidade 

interna à extensão e 

pesquisa: 

 

A visão geral é de que o 

acesso da comunidade 

interna às ações de 

extensão e pesquisa está 

adequado, embora sempre 

em níveis abaixo da média 

dos demais câmpus. 

 

Vale ressaltar a percepção 

positiva do segmento 

administrativo/educacional 

neste quesito. 

- Verificar o que se entende 

por acesso da comunidade 

interna às ações de extensão 

e pesquisa; 

- Verificar qual é a 

expectativa de cada 

segmento pesquisado sobre 

acesso da comunidade 

interna às ações de extensão 

e pesquisa; 

- Debater com cada 

segmento as possíveis falhas 

e formas de melhorar essa 

dimensão avaliada. 

 

DRG; CPI; CEX. 
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Programas de apoio ao 

estudante: 

participação/realização 

em/de congressos, 

seminários e palestras:  

 

As ações pautadas por este 

item são voltadas, em sua 

maior parte, aos estudantes 

do ensino médio, e não aos 

do ensino superior, objetos 

da pesquisa da CPA, o que 

justifica a avaliação 

negativa por esse 

segmento. Essa visão é 

compartilhada pelo 

segmento docente.  

 

Isso ocorre, em parte, 

porque os estudantes do 

ensino superior geralmente 

estão no câmpus apenas no 

turno de suas aulas. 

 

- Envolver mais estudantes 

de ensino superior nas ações 

de pesquisa; 

- Propor atividades 

(congressos, seminários e 

palestras) em horários mais 

adequados a cada curso; 

- Divulgar e estimular a 

participação em atividades 

em contraturno. 

 

DRG; CPI; 

Coordenação de 

cursos. 

Programas de apoio ao 

estudante: 

participação/realização 

em/de viagens de estudo e 

visitas técnicas:  

 

Este item não tem sido 

considerado uma ação 

educativa, chegando, 

algumas vezes, a ser 

desestimulado, se 

comparado a aulas 

convencionais ou até 

mesmo a outras atividades. 

Soma-se a isso a 

burocracia a ser atendida 

para a realização de uma 

ação deste tipo. 

 

- Valorizar viagens de estudo 

e visitas técnicas como ações 

educativas; 

- Planejar esse tipo de ação 

previamente, integrando 

diferentes disciplinas; 

- Planejar aulas baseadas 

neste tipo de ação; 

- Viabilizar meio de 

transporte para este tipo de 

ação; 

- Simplificar a burocracia 

para a realização deste tipo 

de atividade; 

- Institucionalizar este tipo 

de ação, incluindo-a no 

calendário escolar.  

 

DRG; CPI; 

Coordenação de 

cursos. 

Programas de apoio ao 

estudante: produção 

científica, tecnológica, 

cultural, técnica e artística: 

 

- Verificar junto aos 

estudantes dos cursos 

superiores suas expectativas 

em relação a este item; 

DRG; CPI; CSP. 
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As ações pautadas por este 

item são voltadas, em sua 

maior parte, aos estudantes 

do ensino médio, e não aos 

do ensino superior, objetos 

da pesquisa da CPA, o que 

justifica a avaliação 

negativa por esse 

segmento.  

 

Essa visão não é 

compartilhada pelos 

segmentos docente e 

administrativo/educacional. 

  

- Planejar alguma ação de 

maneira a atender a algumas 

dessas expectativas. 

 

Política de 

incentivo/auxílio à 

participação em eventos 

científicos, técnicos e 

culturais: 

 

A visão geral é de que o 

incentivo e/ou auxílio à 

participação em eventos é, 

sobremaneira, insuficiente. 

Somam-se a isso, no 

tocante ao segmento 

docente, os problemas de 

reposição de aulas.  

- Verificar qual é a 

expectativa de ambos os 

segmentos em relação a 

incentivo/auxílio para 

formação e capacitação; 

- Estudar a possibilidade de 

obter financiamento externo 

ao IFSP para participação em 

eventos; 

- Estudar alternativas para 

que docentes possam se 

afastar para participação em 

congressos sem que a 

questão de reposição de aulas 

seja impeditiva.  

 

DRG; CPI; DAE; 

DAA; Coordenadores 

de cursos. 

Política de 

incentivo/auxílio à 

qualificação acadêmica: 

 

O segmento dos docentes 

avaliou positivamente as 

ações de qualificação 

acadêmica, embora ainda 

as considere insuficientes, 

o que faz com que a média 

do câmpus fique bem 

abaixo da média de todo o 

IFSP. 

 

O segmento dos demais 

servidores avaliou a 

política de incentivo à 

qualificação acadêmica 

- Verificar qual é a 

expectativa de ambos os 

segmentos com relação à 

política de incentivo à 

qualificação acadêmica; 

- Divulgar mais claramente 

as oportunidades oferecidas 

pela instituição; 

- Elaborar um planejamento 

geral de qualificação, 

envolvendo todos os 

servidores, com cronograma 

(fila) para que todos possam 

ser beneficiados; - - Propor 

uma normativa, se cabível.  

 

DRG; DAE; DAA. 



180 
 

como negativa e 

insuficiente.  

 

Divulgação de 

incentivo/auxílio à 

qualificação acadêmica: 

 

Os docentes avaliaram 

como boas as ações de 

divulgação das 

oportunidades de 

qualificação acadêmica, 

embora ainda as 

considerem insuficientes, o 

que faz com que a média 

do câmpus fique bem 

abaixo da média de todo o 

IFSP. 

 

O segmento dos demais 

servidores avaliou a 

política de incentivo à 

qualificação acadêmica 

como negativa e 

insuficiente.  

 

- Verificar junto a ambos os 

segmentos qual a estratégia 

para melhorar a divulgação 

das oportunidades; 

- Divulgar mais claramente 

as oportunidades oferecidas 

pela instituição; 

- Elaborar um planejamento 

geral de qualificação, 

envolvendo todos os 

servidores, com cronograma 

(fila) para que todos possam 

ser beneficiados;  

- Propor uma normativa, se 

cabível.  

 

DRG; DAE; DAA. 

Necessidade de melhorar a 

divulgação dos grupos e das 

ações de pesquisa do 

câmpus.  

- Divulgação dos grupos e dos 

trabalhos de pesquisa do 

câmpus; 

- Atualização da página da 

CPI no site institucional.  

 

CPI; CTI.   

Fonte: Pesquisa Interna: Elaboração Própria 

 

6.3 Dimensão Extensão 

7  

Quadro 9 – Dimensão Extensão 

6.3 - Dimensão: Extensão 

Diagnóstico Proposta de ação Responsáveis/Prazos 

Necessidade de 

fortalecimento dos 

processos de estágio. 

 

 

- Otimização das redes de 

comunicação entre empresa, 

setor e alunos; 

- Melhoria da relação com as 

empresas da região, por meio de 

pequenos encontros e reuniões; 

- Aplicação de uma pesquisa 

diagnóstica que aponte a relação 

do aluno com estágio e trabalho. 

CEX 

2019.2 – Análise dos 

dados dos 

questionários;  

2019.2 - Qualificação 

dos processos de 

comunicação entre a 

CEX, os alunos e os 
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 orientadores de 

estágio. 

 

Necessidade de efetivação 

do acompanhamento de 

egressos. 

 

- Fortalecimento e resgate da 

rede social de egressos; 

- Questionário disponibilizado 

para identificar a trajetória dos 

alunos egressos. 

 

CEX 

2019.2 – Início da 

coleta de dados por 

meio dos 

questionários; 

2019.2 - Encontro de 

egressos no IFCiência 

e qualificação da rede 

social para 

acompanhamento de 

egressos. 

 

Necessidade de 

aproximação das carências 

da comunidade saltense 

quanto às relações com as 

práticas da extensão, em 

forma de cursos, 

programas e projetos. 

 

 

- Cursos de extensão: oferta de 

cursos que resultem no 

atendimento da comunidade e 

fortalecimento da identidade do 

IFSP Câmpus Salto; 

- Projetos de extensão e 

programas que reflitam a inter-

relação entre servidores, alunos 

e comunidade, com foco no 

acesso aos diversos tipos de 

conhecimento. 

CEX 

 

Dos projetos e 

programas: 

2019.2 – Ampliação 

da captação financeira 

para projetos e 

programas de 

extensão, tanto 

interna quanto 

externamente; 

2019.2 – Manutenção 

das ações que já são 

feitas em torno de 

projetos de extensão. 

 

Dos cursos: 

2019.2 – 

Consolidação dos 

cursos de extensão 

como identidade do 

IFSP Salto; 

2019.2 – Diagnóstico 

de servidores que se 

identifiquem com as 

práticas de extensão e 

tenham competências 

para trabalhar com 

elas; 

2020.1 – Estímulo à 

possibilidade de 

cursos de extensão 

para formação e 

qualificação de 
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professores da rede 

estadual e municipal. 

 

Necessidade de ampliação 

dos acordos de 

cooperação. 

- Busca de novas formas de 

acordos que cooperem para o 

avanço do IF e da comunidade 

saltense. 

CEX 

2019 – Qualificação 

desses processos de 

acordos de 

cooperação de modo 

a promover ainda 

mais oportunidades e 

crescimento do IFSP 

Câmpus Salto. 

 

Necessidade de promoção 

de eventos de fluxo 

contínuo: palestras, visitas 

técnicas, semanas de 

comemorações. 

- Melhoria do diálogo entre os 

setores como forma de contribuir 

para uma evidência maior dos 

eventos. 

- Aprimoramento dos processos 

de visita técnica. 

CEX 

2019.2 – Estruturação 

dos procedimentos 

para planejamento e 

registro das visitas 

técnicas. 
Fonte: Pesquisa Interna: Elaboração Própria 

     

6.4 Dimensão Administrativa 

Quadro 10 – Dimensão Administrativa 

6.4 - Dimensão: Administrativa 

Diagnóstico Proposta de ação Responsáveis/Prazos 

Falta de padronização da 

quantidade ideal de 

servidores por 

coordenadoria. 

- Estabelecer um organograma 

a fim de se definir um padrão. 

Reitoria 

2019.2 

Falta de procedimentos 

nas rotinas das tarefas 

cotidianas das 

coordenadorias. 

- Elaborar normas 

procedimentais, manuais, 

fluxogramas, checklist etc., a 

fim de organizar a realização 

de tarefas. 

 

Reitoria 

2019.2 

Necessidade de 

treinamentos e 

capacitações, conforme 

as especificidades de 

cada coordenadoria. 

- Fazer levantamento, 

envolvendo câmpus e 

Reitoria, dos servidores 

carentes de capacitação e 

proporcionar o devido 

treinamento. 

 

Reitoria 

2020.1 

Necessidade de 

melhorar sensivelmente 

a comunicação entre 

câmpus e Reitoria. 

- Aperfeiçoar os canais de 

comunicação e difundir as 

principais dúvidas de todos os 

câmpus. 

 

Reitoria 

2019.2 
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Necessidade de 

aperfeiçoar os 

mecanismos de 

transparência a fim de 

dar publicidade a todas 

as ações. 

 

- Aperfeiçoar as ferramentas 

de análise e dar ampla 

publicidade a todas as ações 

Reitoria/DRG/DAA/DAE 

2019.2 

Falha no repasse de 

informações sobre os 

processos em 

andamento no 

setor/coordenadoria. 

- Melhorar o registro e 

controle dos processos;  

- Melhorar a comunicação 

entre os servidores do setor e 

demais servidores. 

 

CAP/CLT/CCF e CGP 

2019.2 

Necessidade de ações de 

sustentabilidade, tais 

como: políticas de 

conscientização para 

redução de consumo de 

água e energia elétrica, 

reciclagem, reúso etc. 

- Buscar adesões a chamadas 

públicas; 

- Realizar ações internas, tais 

como: palestras, troca de 

lâmpadas comuns por LED, 

separação de lixo, usinas 

fotovoltaicas, reúso de água 

etc. 

 

DRG/DAA/DAE 

2019.2 

Necessidade de 

melhorias na 

infraestrutura física. 

- Proceder à troca de 

mobiliários para servidores e 

alunos; 

- Promover melhoria nos 

equipamentos, tais como 

computadores ou itens de 

laboratórios. 

 

DRG/DAA/DAE 

2020.1 

Necessidade de 

melhoria no controle 

patrimonial dos bens do 

câmpus. 

Criar metodologias eficazes de 

controle e disseminar a 

importância do manejo dos 

bens públicos. 

 

CAP/DAA 

2019.2 

Necessidade de 

investimento na 

manutenção do câmpus 

atual, levando em 

consideração a mudança 

para o novo prédio. 

- Encontrar ponto de 

equilíbrio para investimentos 

em melhorias e manutenção 

do prédio atual, levando em 

conta o cenário de mudança 

para o novo prédio. Por 

exemplo, há necessidade de 

pintura, redução de 

infiltrações, contenção do 

talude, tratamento de 

rachaduras etc. 

 

Reitoria/DRG, DAA e 

DAE 

2020.1 

Necessidade de 

melhorar a comunicação 

visual do prédio atual. 

- Repintura do logo do IF, 

conserto dos letreiros, 

exploração do recurso a 

DRG, DAA e DAE  

2020.1 
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banners ou outdoor para 

divulgação dos cursos 

ofertados. 

 

Necessidade de elaborar 

plano de mudança para 

o novo prédio 

- Planejar os procedimentos 

para a mudança física de 

prédio sem afetar o controle 

patrimonial;  

- Adequar os contratos ao 

novo cenário, em que os 

espaços físicos são diferentes.  

 

DRG, DAA e DAE  

2020.1 

Necessidade de maior 

aproximação entre os 

servidores, de modo a 

evitar distanciamento 

entre docentes e 

técnicos-

administrativos.  

 

- - Promover discussões para 

maior integração entre os 

setores.  

DRG, DAA e DAE  

(a médio prazo) 

Fonte: Pesquisa Interna: Elaboração Própria 
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Capítulo 7 - Considerações Finais 
 

Conforme nos explica Gadotti (1998, p. 52), “[...] todo projeto supõe ruptura com 

o presente e promessas para o futuro”. O Projeto Político-Pedagógico do Câmpus Salto 

apresenta diagnóstico institucional e análise de dificuldades e carências, nas dimensões 

ensino, pesquisa e extensão – o nosso presente – e estabelece, de forma democrática e 

coletiva, metas e diretrizes para a promoção de melhorias nessas dimensões – o futuro 

almejado. 

Ainda que o Projeto Político-Pedagógico também seja uma exigência de ordem 

administrativa, ele não é um documento para ficar engavetado em um armário na sala da 

direção do câmpus. Esse valioso instrumento teórico-metodológico, que expressa a 

reflexão e o trabalho realizado em conjunto por todos os agentes da instituição de ensino, 

não apenas no sentido de atender à legislação educacional vigente, mas às necessidades 

locais e específicas da comunidade escolar, deve ser compreendido, de acordo com 

Libâneo (2001, p. 125) “[...] como instrumento e processo de organização da escola".  

No ano em que o Câmpus Salto comemora 12 anos de seu funcionamento, a 

comissão local responsável pela elaboração do Projeto Político-Pedagógico almeja que o 

documento leve ao enfrentamento dos desafios diários da instituição, de forma reflexiva, 

consciente, sistematizada, orgânica e participativa. O Câmpus Salto procura implementar, 

com este PPP, uma proposta educativa que traduza as finalidades da instituição e anseios 

de sua comunidade, materializando os compromissos assumidos nesse documento. 

Importante ressaltar que, enquanto documento vivo, dinâmico e democrático – 

não apenas um instrumento burocrático –, o Projeto Político-Pedagógico deve ser 

(re)discutido, (re)pensado e (re)avaliado constantemente junto à comunidade acadêmica 

e local, com vistas a refletir o mais próximo possível a realidade prática do câmpus. 

Assim, a proposta é que o documento possa ser alterado regularmente, oferecendo um 

ponto de partida para as futuras reelaborações. Compreende-se que o texto aqui 

apresentado e sistematizado pela comissão de elaboração do PPP é a etapa inicial de um 

processo democrático e coletivo, que busca revisar, repensar e reelaborar os pressupostos 

e práticas pedagógicas e administrativas do Câmpus Salto, para atender as demandas 

apresentadas pelas comunidades interna e externa ao câmpus. 

O processo de revisão e reavaliação periódica possibilitará  aferir  a  relevância  

das propostas  como  metas  a  serem  alcançadas,  identificação de avanços,  retrocessos  
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e  direcionamento  de  estratégias  necessárias  à execução  das  ações necessárias à 

adequação entre os planos propostos e suas possibilidades de implementações.  
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