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Apresentação da Candidatura

Meu nome é Alexandre Silva e sou
professor desde 2002. Sou Licenciado em
Matemática, com Mestrado e Doutorado em
Educação e exerci minhas atividades como
Professor em instituições particulares de
Ensino Médio e Superior da região de
Campinas/Piracicaba até 2008, quando
ingressei como Professor na Rede Federal de
Ensino em Minas Gerais pelo CEFET-MG onde
trabalhei até 2011.

Em 2012 vim para o IFSP – Campus
Piracicaba onde, além de atuar como
professor, fui Gerente Educacional por dois
anos (2013-2015).
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Nessa função busquei contribuir para a

estruturação do campus nas mais variadas situações,

na melhoria das condições de ensino-aprendizagem

para os alunos e nas condições de trabalho para

todos. Também desempenhei a função de

Coordenador Sindical pelo SINASEFE por três anos

(2016 a 2019) onde, por outra perspectiva, busquei

atuar na defesa e ampliação dos direitos dos

servidores e alunos, bem como na defesa da educação

pública, gratuita, de qualidade, com referência social e

em consonância com os interesses da classe

trabalhadora.

Apresentação da Candidatura
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Sendo assim, nesse momento de eleição em nosso campus, e também num

momento crítico da educação pública brasileira, coloco-me como candidato para o cargo

de Diretor Geral.

Minha história no campus é marcada pela solidariedade, empatia, apoio, atenção,

construção, lealdade, sinceridade, participação, alegria, indignação e luta e é o que eu

ofereço para nossa comunidade atuando como diretor.

Proponho a abertura de todas as portas para quem quiser participar, conhecer, se

informar, propor e intensificar a realização do cumprimento do dever de nossa

instituição, que é transformar a nossa sociedade pelos caminhos da educação.

Vamos juntos! Respirar novos ares, enxergar outras paisagens e viver novos

momentos!

Avante!

Alexandre Silva

Apresentação da Candidatura
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Apresentação do Plano de Gestão 

O presente documento tem como objetivo apresentar a nossa

proposta de gestão a ser desenvolvida no período de 2021 a 2025,

no Campus Piracicaba.

Construída de forma

participativa, tal proposta buscou dar

ouvidos aos anseios da comunidade no

sentido de buscar soluções e oferecer

alternativas para a superação das

dificuldades da realização da tão almejada

missão do IFSP estipulada em “Consolidar

uma práxis educativa que contribua para

a inserção social, à formação integradora

e à produção do conhecimento.”
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Com vistas atentas também

aos dados levantados pelos

relatórios da nossa Comissão

Própria de Avaliação (CPA), bem

como ao nosso Plano de

Desenvolvimento Institucional

(PDI), a proposta a seguir, tendo

como cerne principal a

Democracia e a Participação, se

apresenta subdividida

(certamente com inúmeras

situações de intersecção) nas

seguintes categorias:

Apresentação do Plano de Gestão 

ENSINO

PESQUISA

EXTENSÃO

ADMINISTRAÇÃO
ESTUDANTES

SERVIDORES

ESTRUTURA
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● Incentivar o desenvolvimento de práticas esportivas/culturais

como forma de interação entre toda a comunidade do

campus;

● Fortalecer o NAPNE de modo a promover a inclusão de

pessoas com necessidades educacionais específicas,

subsidiando ações de formação docente, bem como atividades

culturais envolvendo o tema da educação inclusiva;

● Construir uma perspectiva de acompanhamento dos alunos

egressos de modo que as experiências coletadas sejam

tomadas como elementos de reflexão sobre os projetos

pedagógicos de curso, bem como para as práticas de ensino-

aprendizagem vigentes;

Ensino
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● Construir formas de acompanhamento dos estágios para além

do cumprimento da regulamentação, fazendo com que seja

possível que as experiências dos estagiários sejam

compartilhadas com o corpo discente e também sendo

elemento de reflexão sobre toda a política pedagógica vigente;

● Revitalizar o projeto Formação Continuada construindo um

calendário de formação pedagógica de modo a valorizar a

importância da participação da comunidade docente no sentido

de auxiliar, aprimorar, compartilhar e refletir sobre os

resultados das práticas de ensino-aprendizagem, experiências

decorrentes de participações nos mais variados programas de

capacitação, bem como debater sobre os objetivos da educação

no mundo contemporâneo;

Ensino
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● Intensificar e ampliar os meios de trabalho das comissões

destinadas aos estudos de Permanência e Êxito dos

estudantes do nosso campus no sentido de identificar

situações-problema e propor soluções e encaminhamentos;

● Ampliar a discussão sobre a Biblioteca enquanto espaço

físico e também como setor responsável para organização

de ações que contribuam cada vez mais para o acesso à

informação de qualidade;

● Buscar o desenvolvimento da prática da

interdisciplinaridade e da transdisciplinaridade,

principalmente através dos Projetos Integradores,

Trabalhos de Conclusão de Curso ou Oficinas de Projetos;

Ensino
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● Construir uma agenda de ações em prol da Educação

Antirracista, no âmbito do campus, envolvendo todos os

setores, servidores e servidoras, cursos e discentes;

● Construir uma agenda de ações em prol da Educação

Feminista buscando envolver toda a comunidade do

campus na conscientização da sua importância no

combate às práticas machistas e na desconstrução do

machismo estrutural;

● Criar um espaço de Formação Continuada em torno das

Leis 10.639 e 11.645 referentes ao Ensino de História e

Cultura Africana, Afro-brasileira e Indígena;

Ensino
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● Promover espaços e possibilidades alternativas de

ensino vinculadas à atividades artísticas e de

entretenimento;

● Promover, junto à comunidade, amplos espaços

periódicos de debate e discussão para levantamento de

demandas e pautas destinados às questões do ensino

buscando sempre o cumprimento da legislação ou a

correção de eventuais desvios.

Ensino
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Pesquisa

• Possibilitar a criação de minicursos e/ou oficinas que visem

auxiliar os servidores na elaboração, captação e gestão de

projetos de pesquisa e extensão, bem como troca de

experiências;

• Incentivar o Desenvolvimento de Tecnologias Sociais

especialmente em espaços curriculares destinados à Projetos

Integradores, Trabalhos de Conclusão de Curso e Oficinas de

Projetos;

• Proporcionar suporte e fortalecimento aos grupos de pesquisa

do Campus;

• Fortalecer a participação do Campus nos espaços de discussão de

Ciência e Tecnologia no âmbito municipal e regional;
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Pesquisa

• Fortalecer parcerias com as instituições da região que
desenvolvem pesquisa para compartilhamento de
experiências, construção de colóquios e espaços de
pesquisa;

• Fortalecer parcerias com as Incubadoras de Ciência,
Tecnologia e Inovação de Piracicaba e região;

• Constituir uma estratégia de mobilidade acadêmica,
permitindo intercâmbios internacionais e mobilidade com
outras instituições nacionais;

• Desenvolver políticas, no âmbito do campus, que
potencializem a Iniciação Científica e ampliem a oferta de
bolsas.
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Extensão

• Ampliar o contato com a comunidade (principalmente com
Movimentos Sociais e Lideranças Comunitárias), de modo a
investigar necessidades/demandas sociais e propor ações
extensionistas nesse sentido;

• Ampliar a comunicação com a Secretaria Municipal de
Trabalho e Renda, para levantamento de demandas de
qualificação existentes no Município;

• Incentivar o desenvolvimento de ações de extensão que
expressem o compromisso social do campus com a
comunidade, em especial nas áreas de Educação, Cultura,
Direitos Humanos, Ecologia, Ciência e Tecnologia, entre
outras;



Prof. Alexandre 
p/ Diretor 
IFSP - PRC

Extensão

• Criar estratégias com os Orientadores de Estágios e
Coordenadores de Curso para o bom andamento dos
estágios não-obrigatórios e obrigatórios;

• Criar comissão e subcomissões de divulgação do campus
(formada pelos três eixos: ensino, pesquisa e extensão) que
buscarão estudar, produzir e atuar nas mais variadas
frentes e canais de comunicação junto à comunidade;

• Criar minicursos e/ou oficinas que visem auxiliar os
servidores na elaboração, captação e gestão de projetos
de pesquisa e extensão, bem como troca de experiências;

• Ampliar o calendário de visitas de escolas ao campus, em
parceria com o projeto “Conheça o IFSP Piracicaba”;
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Extensão

• Contemplar a divulgação científica através do projeto
Ciência Cidadã entre a comunidade interna e externa
através de formações e disponibilização de espaços
em plataformas digitais;

• Fomentar a cultura extensionista no campus, através
de critérios que favoreçam Projetos em Editais de
Ensino e de Pesquisa que contemplem a dimensão da
extensão;

• Promover o campus como espaço público de
referência para debates e eventos regionais em
Educação, Ciência e Tecnologia;
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Extensão

• Fortalecer as ações de extensão da Licenciatura junto
às escolas públicas, potencializando ações vinculadas
ao PIBID e à Residência Pedagógica;

• Atuar junto a imprensa local e regional para
divulgação das atividades do IFSP Piracicaba;

• Estudar, junto ao setor, as necessidades de pessoal e
condições de trabalho, tendo em vista o grande
volume de demandas institucionais da Coordenadoria
de Extensão;

• Promover a abertura do campus à comunidade,
incluindo a disponibilização da quadra, para utilização
livre em fins de semana e feriados.
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Administração

• Implementar gestão democrática, participativa e
informativa;

• Fortalecer e valorizar a atuação do conselho de
Campus (CONCAM) no sentido de promover, direcionar
e criar a prioridade das pautas
administrativas/educacionais;

• Fortalecer as comissões consultivas do campus tais
como: Ensino, Pesquisa, Extensão, Permanência e Êxito,
no sentido da participação efetiva nas proposições a
serem desenvolvidas no campus;

• Adotar a Prática de Orçamento Participativo, seja pelo
CONCAM ou em Assembleias Gerais;
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Administração

• Promover maior interação com os alunos, objetivando
participação nas decisões e direcionamentos da política
administrativa do campus;

• Fortalecer a comunicação e ações entre os setores do
campus, visando a integração administrativa-
educacional;

• Promover a ampliação de alianças estratégicas com
instituições a fim de se realizar projetos conjuntos que
tragam benefícios à comunidade;

• Analisar atentamente as informações levantadas
anualmente pela CPA no sentido de providenciar
encaminhamentos de melhoria e adaptações;
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Administração
• Incentivar iniciativas implementadoras de reuso de

materiais, uso de recicláveis, preservação da natureza,

dentre outras;

• Buscar recursos extras, através de emendas

parlamentares, editais e legislação de fomento;

• Ampliar a divulgação do PPP, PDU e PDI do campus,

bem como potencializar a participação do coletivo nos

momentos destinados à revisão;

• Retomar as discussões sobre o PROEJA.
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Estudantes

• Viabilizar a estruturação do Diretório Acadêmico (Ensino
Superior) e fortalecer o Grêmio Estudantil
(Secundaristas), bem como disponibilizar espaço físico
para as respectivas instalações;

• Apoiar a Atlética 1º de Fevereiro, no que se refere ao
desenvolvimento de práticas desportivas no campus e a
à participação de alunos em eventos externos, bem
como na aquisição de equipamentos esportivos;

• Viabilizar mais opções de merenda, bem como apoiar
iniciativas coletivas de apoio alimentar;

• Lutar pela compra de equipamentos/internet, com a
finalidade de empréstimo/doação para os alunos em
situação de vulnerabilidade econômica;
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Estudantes

• Pleitear, junto à prefeitura, melhoria no atendimento feito

pelo Transporte Coletivo;

• Incentivar e potencializar atividades culturais no campus;

• Lutar pela melhoria dos espaços de estudo, bem como a

modernização de laboratórios e aquisição de tecnologias

consoantes com a vida no mundo do trabalho;

• Ampliar a oferta de viagens e visitas técnicas;

• Incentivar a promoção de um Festival Estudantil de Cultura

e Arte.
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Servidores
• Aprimorar o Teletrabalho de modo a melhorar a qualidade de vida

dos servidores, bem como a fim de potencializar os efeitos de

produtividade e redução de custos para a administração pública;

• Pleitear, junto à Reitoria, a implementação de um programa de

saúde suplementar (nos moldes do auxílio transporte), para ajudar

os servidores com despesas com planos de saúde ou despesas

médicas;

• Incentivar e potencializar atividades culturais no campus;
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Servidores

• Lutar, junto aos órgãos colegiados superiores, a

implementação do técnico-administrativo substituto;

• Promover/propor momentos de integração e

confraternização periódicos;

• Promover a capacitação de servidores de acordo com as

suas necessidades e demandas específicas.
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Estrutura

● Construir, coletivamente (via Conselho de Campus e
Assembleias Gerais), espaço de discussão e
encaminhamento sobre as prioridades estruturais do
campus;

● Construir mecanismos de consulta coletiva a
respeito das principais demandas de todos os
setores, bem como divulgar amplamente as
oportunidades de compras e aquisições de insumos e
equipamentos;

● Promover minicursos e/ou oficinas que visem auxiliar
os servidores na elaboração de Projetos Básicos para
compra de insumos e equipamentos com verbas
suplementares;



Prof. Alexandre 
p/ Diretor 
IFSP - PRC

Estrutura

Se empenhar na busca de recursos para:

• Reforma do sistema de ar condicionado do campus,
principalmente em relação às salas de aula;

• Transformar a quadra de futebol de salão em quadra
poliesportiva, bem como a construção de cobertura e
de arquibancadas;

• Construir um Auditório que atenda, satisfatoriamente,
a comunidade;

• Construir um Refeitório que atenda as necessidades de
estudantes e servidores;
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Estrutura

Se empenhar na busca de recursos para:

• Aquisição de equipamentos de áudio e vídeo
profissionais;

• Aquisição de instrumentos musicais;
• Criar projeto de arborização e revitalização do campus;
• Criar um espaço de convivência/descanso para os

servidores;
• Ampliar cozinha, em espaço e equipamentos;
• Estudar a possibilidade de ampliação do espaço físico

destinado às salas de aula.



Vamos juntos!

Respirar novos ares, enxergar outras 
paisagens e viver novos momentos!


