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DATA e HORA CATEGORIA PERGUNTA 

02/05/2018 14:28 Servidor 

 
O candidato irá indicar quais 
diretores Dae e Daa? 
 

02/05/2018 22:57 Servidor 

 
Qual a sua proposta para o 
Napne? 
 

03/05/2018 07:52 Servidor 

 
Sabemos que nos Campis 
existem setores estratégicos 
e que devem ser cuidados 
com prioridade, a exemplo a 
CTI, sem ele o Campus para. 
Quais deles, ao seu ver, são 
estratégicos e como 
fortalecer para que tenha 
uma continuidade dos 
serviços prestados com a 
notória falta de servidores no 
campus? 
 

03/05/2018 09:28 Servidor 

 
quais suas ações, para evitar 
a evasão escolar? 
 

03/05/2018 09:58 Servidor 

 
Se eleito, o que o sr. 
pretende fazer com os cargos 
comissionados? Manter os 
mesmos, indicar novos ou 
abrir consulta pública para 
eleição? 
 

03/05/2018 13:08 Servidor 

 
Gostaria de saber dos 
candidatos se eles assumem 
o compromisso público de 
respeitar as normas 
institucionais e de promover 
uma gestão democrática, 
garantindo, para tanto, 
eleições para os cargos de 
DAE e DAA. 
 

03/05/2018 15:36 Servidor 

 
Qual o posicionamento e 
compromissos assumidos 
diante do panorama atual da 
alimentação escolar para o 
Campus São Paulo Pirituba? 
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03/05/2018 15:36 Servidor 

Como será resolvida as 
questões do número de TAEs 
no Campus, visto que 
estamos com pouco mais da 
metade do número máximo, e 
o número de atividades e 
cursos no campus aumentou 
exponencialmente nestes 2 -
anos? 
 

03/05/2018 15:36 Servidor 

 
Como será resolvida as 
questões do número de TAEs 
no Campus, visto que 
estamos com pouco mais da 
metade do número máximo, e 
o número de atividades e 
cursos no campus aumentou 
exponencialmente nestes 2 
anos? 
 

03/05/2018 15:36 Servidor 

 
O Plano Orçamentário Anual 
precisa ser discutido e 
enviado ao congresso antes 
de 31 de agosto de cada ano. 
Como a gestão tem pensado 
nesta discussão, visto que 
nos anos anteriores a 
divulgação desse momento 
de discussão no campus foi 
baixa ou inexistente e 
diversas questões como 
Manutenção predial não 
foram previstas para o ano de 
2018 (por exemplo, a 
instalação dos ventiladores 
que já estão no campus a 
mais de um ano)? 
 

03/05/2018 15:38 Servidor 

 
Existe uma distinção clara 
entre as categorias de 
docentes e TAEs. Desde a 
criação do campus, não há 
registros de reuniões gerais 
com a gestão, nem ações 
articuladas para minimizar os 
problemas e propor soluções. 
Como a nova gestão 
pretende resolver essa 
questão e quais propostas 
traz para melhoria das 
condições de trabalho de -
ambas as categorias? 
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03/05/2018 15:41 Servidor 

Existe uma distinção clara 
entre as categorias de 
docentes e TAEs. Desde a 
criação do campus, não há 
registros de reuniões gerais 
com a gestão, nem ações 
articuladas para minimizar os 
problemas e propor soluções. 
Como a nova gestão 
pretende resolver essa 
questão e quais propostas 
traz para melhoria das 
condições de trabalho de 
ambas as categorias? 
(PERGUNTA REPETIDA) 
 

03/05/2018 15:41 Servidor 

 
Nas salas de aula e demais 
ambientes, há muita 
claridade e problemas com o 
tipo de janela que foi 
instalada. Algumas pessoas 
se sentem mal com a pouca 
ventilação, há dificuldades de 
projetar slides e outros 
materiais e algumas pessoas 
já se machucaram com 
gravidade pelo fato das 
janelas estarem abertas. 
Quais sugestões e propostas 
a nova gestão traz para 
resolver essa(s) 
questão(ões)? 
 
 

03/05/2018 15:43 Servidor 

 
Os alunos têm pouco ou 
nenhum espaço disponível 
para estudarem nos contra 
turnos. A Biblioteca só possui 
ambiente de estudo 
individual. Não há salas 
ambientadas de estudos e 
eles acabam usando as 
mesas no pátio que seriam 
destinadas a se alimentarem. 
Como podemos resolver esta 
questão a partir da liderança 
nova para o campus? 
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03/05/2018 15:45 Servidor 

 
O Campus possui problemas 
de comunicação com relação 
a eventos, cursos, e demais 
ações. Há muitas comissões 
que não conhecemos, 
eventos planejados e muitas 
vezes, deixamos de participar 
ou não conseguimos nos 
programar pela dificuldade de 
divulgação. Quais são as 
sugestões neste caso, para 
diminuir ou sanar a falha de 
comunicação no campus? 
 

03/05/2018 16:22 Servidor 

 
É dito que um dos maiores 
problemas da atual gestão é 
a falta de transparência e a 
falta de participação dos 
servidores em decisões 
importantes para o Câmpus. 
Gostaria de saber, caso 
eleito, o que o candidato se 
propõe a fazer para diminuir 
este problema. 
 

03/05/2018 16:28 Servidor 

 
Sabe-se que um dos grandes 
problemas do nosso câmpus 
é a falta de estrutura para 
manter os cursos que temos 
e para abrir novos cursos. 
Isso se deve à falta de 
recursos enviados pelo 
governo federal. Mas 
sabendo-se que dependemos 
de um grande número de 
alunos para recebermos mais 
recursos, e que para isso, 
precisamos de uma 
ampliação de nossa estrutura 
(mais salas de aula e 
laboratórios, por exemplo), 
qual a sua proposta para 
conseguir fazer como que 
nosso câmpus cresça, com 
recursos oriundos do governo 
federal cada vez mais 
escassos? 
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03/05/2018 16:36 Servidor 

No ano de 2017 tivemos um 
caso de racismo bem grave 
em nosso câmpus. Apesar da 
polícia ter sido acionada e o 
caso levado para 
investigação, além de alguns 
poucos professores se 
mobilizarem para 
conscientizar a comunidade 
interna do câmpus, nenhuma 
ação maior e mais direta foi 
proposta pela direção para 
combater esse tipo de ação. 
Gostaria de saber a sua 
opinião sobre isso, e o que 
você fará, caso eleito, se algo 
desse tipo ocorrer. 
 

03/05/2018 16:39 Servidor 

 
Um bom diretor de escola, 
além de um bom 
administrador, deve estar 
inteirado, sobre tudo, a 
respeito de temas sobre a 
educação em nosso país. 
Gostaria de saber sua 
opinião sobre a reforma do 
ensino médio e sobre a 
proposta da base nacional 
comum curricular. 
 

03/05/2018 18:20 Servidor 

 
Como o próximo diretor 
pretende encaminhar as 
solicitações dos técnicos- 
administrativos de Licença 
para Capacitação prevista no 
art 87 da lei n. 8112/90 após 
cada quinquênio de efetivo 
exercício? O afastamento 
para participação em 
programa de Pós-graduação 
Strict Sensu previsto no 
artigo 96-A dessa mesma lei? 
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03/05/2018 18:28 Servidor 

 
Os campi mais organizados 
do IFSP possuem: secretaria 
de pós-graduação, secretaria 
de extensão, secretaria de 
graduação e secretaria de 
cursos técnicos. Também 
possuem um setor de 
protocolo para 
encaminhamento de 
documentos e abertura de 
processos tanto do público 
interno quanto do público 
externo. Tal organização 
resulta em maior eficiência no 
encaminhamento dos 
processos e documentos. 
Considerando 4 servidores 
por setor citado, 
precisaríamos atualmente de 
20 servidores para organizar 
minimamente bem o 
atendimento ao público do 
Campus São Paulo Pirituba. 
Hoje, o Campus tem apenas 
3 servidores absorvendo o 
trabalho de 20 e atendendo a 
extensão, a pós-graduação, a 
graduação e o ensino 
técnico. A estrutura 
organizacional de 
atendimento ao público que 
será implementada por você 
será descentralizada em 4 
secretarias mais protocolo 
como nos campi melhor 
organizados do IFSP? Se 
sim, como você espera suprir 
a estrutura de servidores? 
Poderia disponibilizar algum 
documento para análise de 
sua proposta de 
departamentalização do 
Câmpus São Paulo Pirituba 
para os próximos 2 anos com 
prazo de execução de cada 
etapa? 
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03/05/2018 18:42 Servidor 

Os dois candidatos dizem 
que pretendem fazer uma 
gestão participativa. Neste 
sentido, eu gostaria que cada 
candidato dissesse quem 
participou da elaboração do 
seu respectivo programa (ou 
se o programa foi elaborado 
sozinho) e mencionasse uma 
ação do seu programa 
relativo à permanência e 
êxito, que é um dos maiores 
dilemas atuais. 
 

04/05/2018 13:12 Aluno 

 
Será que o mundo acaba 
esse ano? Pergunta foge ao 
tema do debate 
 

04/05/2018 13:13 Aluno 

 
Se a guerra é infinita, por que 
o filme acaba? Pergunta foge 
ao tema do debate 
 

04/05/2018 13:17 Aluno 

 
Será que haverá guerra civil 
no Brasil ? Pergunta foge ao 
tema do debate 
 

04/05/2018 13:17 Aluno 

 
Pergunta vetada de acordo 
com o Art. 12 do código 
eleitoral 
 

04/05/2018 15:52 Aluno 

 
Minha pergunta vai ao dois 
candidatos. 
O que vocês como futuros 
diretores do IF, podem fazer 
em relação ao espaço de 
convivência dos alunos, que 
está ficando relativamente 
pequeno, no caso o pátio. 
Vocês têm um planejamento 
estratégico de médio a longo 
prazo? 
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04/05/2018 15:53 Servidor 

 
Quais os méritos e deméritos 
da atual gestão? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

04/05/2018 15:54 Servidor 

O que pensa da resolução 
109 e de seu cumprimento? 
Em relação ao 
descumprimento pela atual 
gestão (exigindo dias 
mínimos, ampliando carga 
horária de aulas de 
professores e 
coordenadores), qual sua 
posição? 
 

04/05/2018 15:54 Servidor 

 
Como articular ensino, 
pesquisa e extensão com 
pressão para mais aulas? 
 

04/05/2018 15:54 Servidor 

 
O que pensa da proposta de 
divisão dos primeiros anos 
em duas turmas de 20 
alunos? Como 
operacionalizaria? 
 

04/05/2018 15:55 Servidor 

 
Quais medidas pedagógicas 
propõe a partir dos dilemas 
enfrentados atualmente, a 
saber acompanhamento 
próximo dos discentes que 
apresentam dificuldades; 
fomento à reflexão e a 
construção de práticas 
didáticas que tenham como 
objetivo melhorar o 
desempenho e integração do 
discente; concentração de 
provas e trabalhos que tem 
por efeito sobrecarregar os 
discentes; articulação entre 
as disciplinas a partir da 
criação de espaços de 
diálogos entre os docentes? 
 

04/05/2018 15:56 Servidor 
 
Qual carga horária será 



Formule sua pergunta de maneira que esta não atente contra a honra dos candidatos e seus 
apoiadores ou à moral e aos bons costumes. Esta poderá ser respondida pelos dois 
candidatos, caso seja sorteada dentro do bloco de perguntas do mesmo tema. Assim, cabe à 
comissão eleitoral local eliminar as perguntas que ferirem as regras supracitadas e 
estabelecidas no código eleitoral para a campanha (Art. 12). 

exigida dos coordenadores? 
A Resolução 109 será 
respeitada no que tange esta 
questão? 
 

04/05/2018 15:57 Servidor 

 
Como pensa em atribuir os 
cargos comissionados? 
Quais os critérios e eles 
serão explicitados? 
 
 
 
 
 

04/05/2018 15:57 Servidor 

 
Se compromete a realizar 
consultas periódicas a 
respeito da gestão? Como 
operacionalizaria essas 
consultas? 
 

04/05/2018 15:58 Servidor 

 
Com relação aos 
coordenadores de curso, 
quais medidas serão 
tomadas para o trabalho 
destes se torne menos 
burocrático-administrativo e 
mais propositivo do ponto de 
vista didático-pedagógico? 
 

04/05/2018 15:59 Servidor 

 
Os candidatos assumem o 
compromisso público de 
construir uma gestão 
democrática fazendo eleições 
para os cargos de DAE e 
DAA e respeitando 
integralmente as normativas 
instituicionais no que toca 
esta questão? 
 

04/05/2018 16:17 Servidor 

 
O que o candidato tem a 
dizer sobre a autonomia dos 
coordenadores de curso e 
seus professores com 
relação à elaboração de 
calendários, avaliações, 
metodologias e outras ações 
pedagógicas? 
 

04/05/2018 16:18 Servidor 

 
Com relação ao Conselho de 
Câmpus (CONCAM), como 
fará a construção das pautas 
e a circulação de 
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documentos/minutas para 
estudo dos conselheiros e/ou 
comunidade escolar? 
 

04/05/2018 16:18 Servidor 

 
Como pensa que as 
previsões e execuções 
orçamentárias devem ser 
construídas e/ou 
publicizadas? Pensa em 
construir projetos de 
orçamento participativo? 
 
 
 
 
 

04/05/2018 17:45 Aluno 

Os dois candidatos deveriam 
falar um pouco sobre sua 
vida profissional no Instituto e 
sua formação escolar. 
 

04/05/2018 18:24 Servidor 

 
Tendo em vista a importância 
dos grupos de servidores que 
dispomos no campus, 
docentes EBTT e Técnicos 
administrativos em educação, 
sabemos que no IFSP 
dispomos de profissionais 
altamente qualificados nos 
dois grupos. Como será feita 
a divisão de poderes no seu 
mandato, caso seja eleito? 
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