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TRAJETÓRIA

ACADÊMICA

- 2001 a 2004 - Graduação em Educação Física (Licenciatura Plena) -

Universidade Estadual de Londrina (UEL);

- 2005 a 2006 - Especialização em Exercício Físico e Reabilitação –

Universidade do Norte do Paraná (UNORP);

- 2006 a 2008 - Mestrado em Biodinâmica do Movimento Humano –

Universidade São Judas Tadeu (USJT);

- 2011 a 2012 – Graduação em Pedagogia (Licenciatura)

Universidade de Uberaba (UNIUBE);

- 2011 a 2012 – Curso de Administração Pública – IFSP – Portal

Educação;

- 2016 a 2019 – Doutorado em Educação Escolar - Universidade

Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP - Araraquara).

TRAJETÓRIA

PROFISSIONAL

- 2005-2006 – Unidade de Reabilitação Cardiovascular HC-FMUSP.

Professor de Educação Física;

- 2009-2010 – Prefeitura do Município de Catanduva. Professor de

Educação Física, Ensino Fundamental I e II. Professor Escola da

Família;

- 2009-2011 – Faculdades Integradas Padre Albino. Professor do

curso superior de Educação Física (Licenciatura e Bacharel);

- 2011-2013 – Instituto Federal de São Paulo, Campus São João da

Boa Vista. Professor de Educação Física Ensino Médio Integrado e

Engenharia de Controle e Automação;

- 2014- Atual – Instituto Federal de São Paulo, Campus Catanduva.

Professor de Pedagogia do curso de Licenciatura em Química (2014-

2016), Professor de Educação Física Ensino Médio Integrado (2016-

atual), Professor do Curso de Pós-Graduação (2020).
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Considerando a administração como a utilização racional dos recursos para o atendimento de

determinados fins (PARO, 2016), é importante considerarmos que o fim de uma instituição

educacional é, ao final de todo o processo, observar o estudante “educado”, mediante as

finalidades definidas na instituição e também explicitados nos PPC dos cursos. Ainda diante

dessa interpretação apresentada anteriormente, os recursos para o atendimento dos fins

estabelecidos se configuram em tudo o que é necessário para a efetivação de uma proposta

educacional, desde aspectos financeiros e estruturais, ação dos diversos profissionais da

educação até as atividades de sala de aula. Nesse sentido, é evidente que a atuação dos

servidores e diferentes setores da instituição devam estar intimamente relacionados aos fins

estabelecidos em nosso contexto.

Complementarmente, se torna compreensível o entendimento no qual não existe uma

separação entre atividades administrativas e pedagógicas, sendo ambas, parte integrante de

uma complexa organização que tem por orientação o atendimento de seus objetivos.

Nossa instituição, ao longo dos 10 anos de existência, conseguiu estabelecer uma estrutura

física importante para o atendimento dos cursos e necessidades institucionais, dos servidores

e estudantes. Nesse momento, é importante que essa condição seja mantida e melhorada

diante das necessidades futuras, mas se faz muito necessário que possamos consolidar a

identidade da instituição na nossa localidade, buscando definir o espaço de excelência que

ocupamos em relação ao desenvolvimento dos cursos e seu alinhamento com demandas

produtivas, sociais, econômicas e políticas de Catanduva e região.

A partir deste entendimento é que podemos compreender a necessidade e importância de

uma atuação coletiva dos servidores, estudantes e familiares no cotidiano escolar, indicando

que os meios para que essa vivência coletiva possa ser desenvolvida sejam elaborados,

sempre com um sentido construtivo de participação e decisão democrática, mas nunca no

sentido de omissão ou delegação das devidas responsabilidades.
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INTRODUÇÃO

A efetivação das propostas em ações institucionais
somente poderá ser realizada com o envolvimento de
todos em torno dos mesmos objetivos e finalidades



“Ofertar educação profissional, científica e tecnológica orientada por uma práxis educativa

que efetive a formação integral e contribua para a inclusão social, o desenvolvimento

regional, a produção e a socialização do conhecimento” (PDI, 2019-2023). 
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OBJETIVO

MISSÃO

A gestão objetivará a organização das atividades administrativas e educacionais

do campus, estabelecendo uma maior integração entre os diferentes setores que

compõe este ambiente educacional, visando o atendimento das demandas

vinculadas à missão, visão e valores da instituição.

“Ser referência em educação profissional, científica e tecnológica, na formação de

professores e na produção e socialização do conhecimento” (PDI, 2019-2023).

VISÃO

1. Democracia;  2. Direitos Humanos;  3. Ética;  4. Excelência; 5. Gestão participativa e

democrática;  6. Identidade institucional;  7. Inclusão Social; 8. Inovação; 9. Respeito à

diversidade; 10. Soberania Nacional; 11. Sustentabilidade; 12. Transparência (PDI, 2019-2023). 

VALORES

O foco principal será as relações humanas estabelecidas no cotidiano escolar,

considerando a necessária participação dos servidores, estudantes,

pais/responsáveis, terceirizados e comunidade externa para que as propostas e

ações desenvolvidas possam contemplar as necessidades de formação do

estudante e a adequada estrutura de trabalho para os servidores.
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PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

O plano de gestão compreende propostas que objetivamos executar no período

de 4 anos, período este que compreenderá o mandato do Diretor Geral eleito no

referido pleito. A gestão será pautada em construir as propostas e ações

educacionais e administrativas a partir de um diálogo e participativo com toda

comunidade do campus Catanduva, no sentido de promover os pilares

necessários para o estabelecimento de uma Educação Democrática, que são

prerrogativas dos Institutos Federais.

Os Institutos Federais e, especificamente o IFSP, possuem uma organização

educacional, política e administrativa que indica para uma atividade institucional

que não se finaliza dentro do seu espaço físico, ou seja, há de se considerar a

amplitude e diversidade do território no qual a instituição está estabelecida. A

partir deste entendimento, é necessário que a instituição promova a incorporação,

em seu cotidiano, de pessoas e atores educacionais que pertençam à sua

realidade para que se possa avançar na proposta educacional do campus

Catanduva, possibilitando uma integração entre servidores, setores, estudantes,

pais e comunidade externa.

Dessa forma, além de buscar o desenvolvimento de estratégias que permitam as

ações intersetoriais no campus, é preciso inovar para criar condições de integrar

os pais, estudantes e comunidade externa para a participação em comissões,

eventos etc. Além disso, é preciso tornar natural essa participação também em

momentos de reflexão e tomada de decisão no campus. Nesse sentido, a partir do

diálogo com todos os envolvidos em uma ação coletiva, a gestão se compromete

em implementar atividades que conduzam a essa finalidade institucional.

É importante ressaltar que as demandas já elencadas no momento da construção

do PDI (2019-2023) do campus Catanduva serão levadas em consideração para a

proposição de ações e projetos institucionais.
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PROPOSTAS DE AÇÕES GERAIS

Sabendo que algumas demandas na instituição são constantes e exigem ações

permanentes de todos os envolvidos, as ações a serem desenvolvidas no campus

devem iniciar considerando tudo aquilo que já foi feito e implementado na

instituição. Dessa forma, a validade das propostas na próxima gestão, que estão

vinculadas a ações já existentes no campus, precisam estar pautadas nos resultados

obtidos nessas ações já desenvolvidas. Por outro lado, propostas que visam o

enfrentamento de novas demandas também necessitam resgatar experiências já

vivenciadas pelo campus com o objetivo de adequar sua realização às

características específicas de Catanduva.

A seguir no plano são apresentadas propostas de ordem prática para que as

atividades do campus Catanduva sejam desenvolvidas e a qualidade de trabalho, de

aprendizagem e de vivência tanto dos servidores quanto dos discentes sejam

valorizadas.
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O tripé institucional de ensino, pesquisa

e extensão serão abordados neste plano

de maneira conjunta. Apesar de existir

especificidades relacionadas a cada um

dos 3 componentes deste tripé, é

importante que possamos avançar em

uma discussão que reconheça que as

finalidades de formação do estudante

do IFSP apresentam a necessidade de

integrar de maneira mais ampla e

consistente as disciplinas e seus

conteúdos com as dimensões da

extensão e pesquisa. A necessidade de

integrar o ensino, a pesquisa e a

extensão já foram apontadas no PDI

2019-2023 do campus Catanduva.
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ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO

Nesse contexto, se torna necessário que as coordenadorias de ensino, pesquisa e

extensão do campus dialoguem entre si, com os servidores e estudantes para

promover uma organização dessas atividades na instituição, que não as individualize

apenas em ações de concessão de bolsas em editais. 

É preciso também que consigamos estabelecer um conjunto de linhas de

conhecimento e atuação que caracterizam o campus, com o objetivo de integrar a

instituição com recortes da comunidade externa, promovendo um entendimento da

realidade na qual estamos inserido, bem como direcionando ações que integram

escola e a sociedade de Catanduva e região. 

Sendo assim, é possível desenvolvermos o princípio institucional da Territorialidade,

buscando uma integração com os saberes populares, promovendo a emancipação

social das atividades de ensino, pesquisa e extensão do campus. 
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A partir deste entendimento, algumas demandas e possibilidades deverão ser

atendidas, tais quais:

- A partir da aprovação do Currículo de Referência do IFSP é importante o

reconhecimento deste documento por parte dos estudantes e servidores do

campus para que, de forma dialogada, seja possível estabelecer algumas ações

e encontros para discussão e capacitação da comunidade do campus no

sentido de fomentar a construção de propostas que visem promover as

adequações necessárias nos projetos de curso de Catanduva.

- Propor projeto institucional com a Comissão de Formação Continuada visando

a utilização deste espaço para atender às demandas necessárias para a

organização curricular e suas implicações com a pesquisa e extensão;

- Identificar interesses, demandas e estrutura do campus e comunidade para

estimular a organização de grupos de ensino, pesquisa e extensão no campus;

- Analisar os projetos existentes na instituição, buscando o desenvolvimento de

tecnologias sociais inerentes ao contexto da nossa região;

- Alocar servidores para compor um grupo de trabalho juntamente com as

coordenadorias de ensino, pesquisa e extensão que possam contribuir para 

 viabilizar a indissociabilidade destes três componentes do tripé institucional e

também buscar formas de fomento a partir de bolsas e aquisição de materiais;

- Incentivar o desenvolvimento coletivo de atividades, buscando integrar

conhecimentos e as atividades dos diferentes servidores e setores da

instituição;

- Fortalecer as ações de integração dos conhecimentos e áreas no Ensino Médio

Integrado;

- Fomentar a atuação dos cursos de Pós-Graduação juntamente com a

Secretaria Municipal de Educação de Catanduva e as escolas municipais. 
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ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO
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PARTICIPAÇÃO DOS PAIS 

A participação dos pais na rotina educacional

se configura em um desafio nos diferentes

sistemas de ensino. 

Considera-se essa participação relevante pois

o envolvimento da família com a escola é um

direito do estudante e também um direito da

própria escola em reconhecer que os usuários

desse serviço público devem contribuir com o

desenvolvimento das suas atividades. 

A participação da família pode compreender

diferentes e importantes atividades tais como: 

1- Apoio e incentivo ao estudante no

desenvolvimento dos hábitos de estudo; 

2- Desenvolvimento de atividades culturais,

esportivas, educacionais etc; 

3- Auxílio no cotidiano educacional da

instituição; 

4- Reflexão e voz nos momentos de tomada de

decisão; 

5- Contribuição com o processo educacional

democrático a partir do posicionamento

institucional dos pais.

A partir desse entendimento, a instituição

deverá desenvolver ações de sensibilização e

também de integração dos pais e familiares

responsáveis para participação na escola,

incluindo nessa proposta a necessidade de

observar de que forma os pais e/ou

responsáveis podem contribuir com a

instituição diante do que os mesmos podem

ensinar para a instituição, tais como:

-  Criar canais de comunicação entre escola,

pais e alunos (youtube, whatsapp, criação de

um aplicativo, outras plataformas digitais);

-  Estabelecimento de cronograma de reuniões

com os pais para além das reuniões bimestrais;

-  Organização de grupos menores de pais para

facilitar a adequação de horários;

-  Sensibilização e convite para a participação

dos pais nas rotinas do campus;

-  Desenvolver a organização dos pais de

“referência”;

-  Desenvolver a proposta de um Grupo de

Formação de Pais;

-  Promover encontros e palestras educacionais

com os pais.
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A Comissão Própria de Avaliação (CPA), dentro das prerrogativas estabelecidas nas

normativas institucionais, deverá contribuir, principalmente a partir da sua participação

em momentos que requeiram diagnósticos e informações do campus, comunidade

interna e externa e região para subsidiar as atividades desenvolvidas pelo campus. 

A CPA deverá integrar o cotidiano institucional com suas atividades formais, mediante

o auxílio para o desenvolvimento das ações e projetos educacionais da escola. 

Os servidores e estudantes que integram a comissão buscarão um papel de maior

protagonismo da CPA em âmbito local, não ficando dependente apenas às atividades

propostas pela comissão central na construção de indicadores do IFSP para

elaboração de relatórios institucionais ao MEC. 
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COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO   
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COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO
DA INSTITUIÇÃO

PÁGINA 11

Dentro do contexto atual do campus Catanduva, entendo que a comunicação interna

entre os servidores, a partir dos meios já existentes, contempla as necessidades

institucionais. Entretanto, novos formatos podem ser implementados caso sejam

necessárias adequações para melhorar aspectos pontuais da comunicação interna. 

Por outro lado, a comunicação com os estudantes, em muitos momentos, aparece como

um aspecto a ser melhorado pela instituição. 
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COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO
DA INSTITUIÇÃO
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 Dessa forma, buscando minimizar esses aspectos propõe-se o seguinte:

- Estabelecer um fluxo de informações a partir dos setores que diretamente trabalham

com os estudantes (CAE, professores e coordenadores);

- Para além das informações em plataformas digitais, devemos assumir claramente a

necessidade de informar e conversar com os estudantes de forma pessoal;

- Estabelecer, quando necessário, momentos coletivos de informes; 

- Estabelecer com os estudantes do 1° semestre de qualquer nível de ensino um contato

mais próximo para que estes possam compreender os propósitos institucionais do IFSP,

integrando-se ao ambiente escolar.

É importante considerarmos que os estudantes, juntamente com os servidores,

também são pessoas participantes do processo de divulgação da instituição e, por

este motivo, compreender a escola e seus propósitos é relevante neste processo. 

Além das atividades já realizadas pela instituição de divulgação do campus, bem

como de apresentar suas instalações à comunidade escolar externa, se faz

fundamental inserir o campus no cenário local diante de tudo o que é feito na escola

em relação ao ensino, pesquisa e extensão. Sendo assim, é preciso considerarmos as

seguintes ações:

-Estimular eventos abertos ao público externo com o objetivo de apresentar as ações da

instituição;

- Estimular atividades que promovam a participação de outras instituições na cidade;

- Estimular o ensino, a pesquisa e a extensão, promovendo a interface entre o campus e a

comunidade.
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DESENVOLVIMENTO LOCAL 

E REGIONAL

PÁGINA 13

Considerando a inovadora característica dos Institutos Federais de estabelecer uma

relação mais próxima da territorialidade na qual está inserida, é necessário  incentivar

uma articulação com o setor produtivo, movimentos sociais, sindicatos e sociedade

civil, buscando de maneira dialogada contribuir com a formação dos estudantes e

também com o atendimento das demandas locais. Nesse contexto, são previstas as

seguintes ações: 

- Identificação das características sociais, econômicas, culturais e políticas do

território no qual o IFSP Catanduva está inserido, buscando inserção da

instituição diante das demandas locais;

- Identificação das potencialidades de trabalho das diferentes áreas e setores da

instituição e suas possibilidades de inserção com a realidade e demandas locais;

- Elaboração de propostas de trabalho com a comunidade local.
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- Estimular os eventos esportivos já existentes, buscando novas ações com

instituições locais;

- Implementar agenda cultural do campus com a realização de atividades culturais

ao longo do ano, articulados também com eventos do município e da prefeitura

(apresentações de peças teatrais, exposições, músicas, projeções de filmes, visitas

de escritores e artistas plásticos, entre outras atividades);

- Explorar potencialidades artísticas do próprio campus, como forma de interação

entre a comunidade e os estudantes e servidores. 
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ESPORTE E CULTURA     
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Apresentação e implantação de um projeto institucional que busque produzir e

organizar as informações e documentos referentes ao campus Catanduva,

estabelecendo um repositório permanente para o arquivamento da memória

institucional do campus.

PÁGINA 15

MEMÓRIA INSTITUCIONAL   
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PÁGINA 16

ORÇAMENTO  

Apesar de vivermos um período de incertezas sobre o orçamento da Educação no

Brasil, o que traz e irá trazer maiores impactos sobre a realidade da instituição,

precisamos estabelecer as prioridades de investimento e custeio em relação às

demandas proeminentes do campus, considerando a participação dos diferentes

segmentos que compõe a nossa escola.

Dentro desse trabalho, serão apresentados relatórios semestrais do gasto

orçamentário do campus aos servidores e estudantes, buscando também estimular a

participação e entendimento de todos em relação a esse tema institucional. 



Considerando o conjunto de normativas existentes que regulamentam as atividades dos

servidores do IFSP, podendo ser condicionadas aos direitos e deveres de cada categoria,

devemos estabelecer de maneira dialogada e coletiva a melhor organização em relação a

demandas específicas dos diferentes setores, sempre buscando o melhor atendimento às

finalidades institucionais, considerando as demandas dos servidores e estrutura do campus.

Nesse sentido, é importante fomentar e garantir a participação de todos em relação às

propostas observadas neste plano, sejam elas relacionadas a temas de impacto institucional

ou específicas de cada setor e/ou servidor. Para contemplar essas ideias, algumas propostas

são apresentadas: 
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PROPOSTA AOS SERVIDORES

- Instituir uma organização das atividades dos servidores que propicie uma qualidade de

vida no trabalho;

- Promover ações que possam contribuir para a melhoria da convivência e integração entre

os servidores;

- Viabilizar a realocação dos servidores nos diferentes setores da instituição,

proporcionando aos mesmos a oportunidade de aproveitamento das suas experiências e

aptidões;

- Propor medidas de valorização dos diferentes conhecimentos e carreiras institucionais,

promovendo equidade entre todos os trabalhadores na organização e efetivação das

atividades administrativas, de ensino, pesquisa e extensão do campus;

- Aproximar a gestão com o cotidiano dos servidores, buscando reconhecer dificuldades e

problemas no trabalho que se traduzem em demandas dos setores e servidores;

- A partir das novas normativas e do debate entre gestores, servidores e instituição, que

deverão analisar riscos e potencialidades da experiência do uso do trabalho remoto (TR),

elaborar proposta para implementação do teletrabalho no campus;

- Promover a atuação dos servidores para atuarem como multiplicadores, a partir da

valorização das habilidades e os conhecimentos de cada um;

- Propor uma organização de seleção interna para os cargos de chefia, dentre os integrantes

da equipe do setor, possibilitando um diálogo sobre os objetivos da gestão e a aderência

dos servidores à proposta.



A oportunidade de formação do estudante dentro do contexto educacional do IFSP, pelo fato de

prever a sua participação ativa em todos os processos institucionais, se mostra bastante individual e

inovadora diante de uma realidade nacional. Por este motivo é necessário que essa participação do

estudante seja fomentada pela instituição, compreendendo este fato como inerente ao ambiente

educacional amplo da escola. Dessa forma, algumas ações deverão ser promovidas pela escola:
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PROPOSTA AOS DISCENTES

- Promover e construir espaços de diálogo entre a gestão do campus e os diferentes setores

da escola com os estudantes para a contínua organização de um ambiente educacional

democrático;

- Realizar reuniões a cada semestre com os discentes para que estes acompanhem as

atividades realizadas no campus e instituam um diálogo frequente entre gestão e

comunidade discente;

- Fortalecer a comunicação entre a instituição e os estudantes, organizando as ações dos

diferentes setores da escola; 

- Prover as condições institucionais necessárias para o acompanhamento dos estudantes

em relação ao seu desenvolvimento educacional, social e pessoal na instituição;

- Promover atividades educacionais que envolvam a participação de maneira integrativa dos

estudantes dos diferentes anos e cursos do EMI, bem como do Ensino Superior;

- Estimular as atividades estudantis no campus a partir das estruturas colegiadas de

representação e participação (Diretório Acadêmico/Grêmio estudantil, CONCAM etc);

- Acompanhar a evasão e seus condicionantes buscando entender a realidade do campus

Catanduva, estabelecendo estratégias que possam atender as demandas existentes que

permeiam a atuação institucional;

- Realizar o acompanhamento dos estudantes egressos diante da Política de

Acompanhamento de Egressos do IFSP (PDI 2019-2023), articulando as ações da

Coordenadoria de Registros Escolares, Coordenadoria de Extensão, Coordenadoria de

Tecnologia da Informação e a Comissão Própria de Avaliação do campus Catanduva;

- Buscar auxílio financeiro para a construção de espaços de convivência. 



AVALIAÇÃO DO PLANO 

DE DESENVOLVIMENTO
INSTITUCIONAL 

(PDI) (2019-2023)
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Será avaliado o PDI (2019-2023), buscando analisar as propostas já efetivadas,

aquelas que ainda não foram desenvolvidas e quais as razões para isso. 

Ainda será analisado novas demandas que surgiram até o momento para posterior

adequação.

PÁGINA 19


