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OS 10 ANOS DO IFSP EM PIRACICABA 
  
No próximo dia 16 de agosto de 2020 o Instituto Federal de Educação, Ciência 

e Tecnologia de São Paulo – Câmpus Piracicaba (IFSP-PRC) comemora 10 

anos de atividades acadêmicas em Piracicaba. 
 

Tudo começou em 2007 com a Chamada Pública do MEC/SETEC nº01/2007 - 

Plano de Expansão da Rede Federal de Educação Tecnológica – FASE II. A 

prefeitura de Piracicaba à época em diálogo com o MEC e a Reitoria do CEFET-

SP (ainda não era IFSP) prometeu o terreno e o projeto dos prédios para a 

instalação de um Câmpus em Piracicaba a qual foi atendida prontamente. 
 

Em 11/4/2008 o terreno foi doado ao CEFET-SP como prometido e no mesmo 

ano é iniciada as obras do Câmpus Piracicaba. Em 29/12/2008 é promulgada a 

lei de criação dos Institutos Federais. 
 

Em 29/01/2010 é publicada a portaria de funcionamento do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo – Câmpus Piracicaba. Nesse 

mesmo ano, em 16 de agosto, inicia-se as atividades acadêmicas com dois 

cursos técnicos concomitantes/subsequente – Técnico em Manutenção e 

Suporte em Informática e Técnico em Automação Industrial, com turmas 

oferecidas nos turnos diurno e noturno. 
 

Iniciamos com 120 alunos, 12 professores, 5 técnicos administrativos e dois 

prédios. A infraestrutura ainda era carente tendo que os técnicos e professores 

se organizarem para as aulas pois havia a falta de servidores, equipamentos, 

material de consumo, instalações elétricas, contratos terceirizados, internet, etc. 
 

Mesmo com a falta de estrutura física e organizacional de uma escola recém-

criada, a criatividade e a perseverança dos servidores indicavam que aquela 

árvore iria dar muitos frutos. Foi dessa forma que iniciamos as atividades em 

2010. 
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Em 2012 inicia-se o Curso Superior de Tecnologia em Análise e 

Desenvolvimento de Sistemas, o curso Técnico Concomitante/Subsequente de 

Mecânica e numa parceria entre a Reitoria do IFSP e a Secretaria de Educação 

do Estado de São Paulo foram ofertados dois cursos Técnicos Integrados ao 

Ensino Médio: Automação Industrial e Mecânica. As disciplinas do núcleo 

comum eram ministradas pelos professores da rede estadual e as técnicas pelos 

docentes do campus Piracicaba. A parceria durou quatro anos.  
 

O ano de 2013 foi marcado pelo oferecimento do curso de Licenciatura em 

Física, o primeiro curso público gratuito em educação de Piracicaba e o Curso 

Superior de Tecnologia em Automação Industrial, também único curso público e 

gratuito do gênero na cidade. Nesse ano também é aprovado o Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI) 2013-2016, o qual aponta para oferta de 

cursos de engenharia e cursos técnicos integrados ao ensino médio para os 

próximos anos. 
 

Em 2014 é ofertado o curso de Engenharia Mecânica com uma procura recorde 

de estudantes no Sisu, mais de 1600 alunos. Vale destacar que esse curso é o 

primeiro curso de engenharia público e gratuito na região. 
 

O ano de 2015 foi marcado pelas discussões das estruturas curriculares dos 

cursos Integrados e pela contratação de docentes e técnicos administrativos. 
 

Em 2016 é ofertado o curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio 

o qual teve uma procura elevada de estudantes da cidade.  
 

Para o ano seguinte, como proposto no PDI, são ofertados os cursos de 

Engenharia Elétrica e o Técnico em Manutenção Automotiva Integrado ao 

Ensino Médio, curso único do gênero na região e no IFSP. 
 

Pela primeira vez no Brasil, em 2018 é ofertado no IFSP – Câmpus Piracicaba o 

curso de Pós-graduação Lato-Sensu em Educação em Direitos Humanos. 
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Também em 2018 é ofertado o curso de Engenharia de Computação que em 

conjunto com a Engenharia Elétrica e a Engenharia Mecânica constituem as 

únicas ofertas públicas e gratuitas da região. 
 

Atualmente o Câmpus Piracicaba conta com 75 docentes nas áreas de 

mecânica, elétrica, computação, matemática, física, linguagens e humanas e 48 

técnicos administrativos atuando nas áreas administrativa, educacional e 

técnica. Além disso temos mais de 1400 alunos matriculados nos cursos técnicos 

de nível médio, graduação, pós-graduação e formação continuada.  
 

Hoje o Câmpus tem uma infraestrutura com três prédios – administrativo, salas 

de aula e laboratórios, quadra poliesportiva e em fase final de construção o 

espaço de convivência que engloba cantina, área de descanso e estudo e o 

convívio sustentável que surge como uma obra conceitual do IFSP. 
 

Ao completar 10 anos de existência contabilizando os alunos, servidores e a 

comunidade que já passaram e os que estão presentes no Câmpus Piracicaba  

percebe-se que juntos estamos construindo uma comunidade com identidade e 

vocação educacional e tecnológica que almeja transformar esse país, pois 

mesmo em tempos de pandemia e distanciamento social estamos conseguindo 

manter viva a alma dessa comunidade e que de fato o mais importante nesse 

contexto são as pessoas pois sem elas só restam prédios e máquinas. 

 
Parabéns discentes, servidores e comunidade! 

 

Aguinaldo L. B. Lorandi 

Diretor Geral 

IFSP - Piracicaba 
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