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ROL DE RESPONSÁVEIS  

 

Diretor: Luís Fernando de Freitas Camargo (01/01/2017 a atual). 

Diretor Adjunto de Administração: Pamela Jacob (25/07/2017 a 31/12/2017) e Vidal da Mota 

Ferreira (14 /02/2018 a atual) 

 

APRESENTAÇÃO 

 

O Centro de Referência de São Miguel Paulista atual Campus Avançado São Paulo – São 

Miguel Paulista foi uma iniciativa da Reitoria do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia de São Paulo (IFSP) frente a portaria MEC nº 1291 de 30 de dezembro de 2013 que 

estabeleceu as diretrizes para a organização dos Institutos Federais bem como os parâmetros e 

normas para a sua expansão. Nesse sentido, o Centro de Referência de São Miguel Paulista 

compôs a estrutura do Instituto, oferecendo cursos de Formação Inicial e Continuada – FIC na 

modalidade presencial e a distância, além de uma série de atividades que envolveu um 

relacionamento estreito com a Diretoria Regional de Ensino de São Miguel Paulista (DRE) da 

Secretaria Municipal de Educação. 

Seu papel vinculado à educação esteve diretamente relacionado com a formação do 

trabalhador, tendo como pressupostos os compromissos históricos consolidados nas várias etapas 

que marcaram o IFSP. Assim, uma escola voltada para o aprimoramento da qualificação 

profissional deve estar em consonância com a formação do cidadão na busca de um contexto que 

valoriza um processo da educação integrada.  

Esse objetivo foi importante para a estruturação das atividades desempenhadas pelo 

Centro de Referência de São Miguel Paulista, posto que os cursos oferecidos foram desenhados 

segundo essa concepção. Na verdade, o perfil da comunidade local foi determinante para a 

realização dos projetos pedagógicos tendo como referência os compromissos firmados pelo 

Plano de Desenvolvimento Institucional- PDI da Instituição. 

Em 2017, dando prosseguimento a essa proposta, os cursos FIC continuaram 

apresentando uma dimensão multidisciplinar valorizada em quatro segmentos: aperfeiçoamento 

de professores, gestão e negócios, informação e comunicação, matemática e suas tecnologias. 

Além desses segmentos, foi possível encaminhar dois cursos preparatórios para o ENEM / 

vestibular: um oferecido já no início do ano letivo e outro no segundo semestre. A par dessas 

propostas foram encaminhados alguns cursos, ministrados por voluntários, com o intuito de 

atender algumas especificidades demandadas pela comunidade, reforçando a dinâmica social 

http://www.ifsp.edu.br/
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presente nas reivindicações que foram apresentadas nas várias reuniões que participamos junto a 

sociedade civil organizada.  

Já em 2016 as instalações do Centro de Referência foram utilizadas pela Diretoria 

Regional de Ensino (DRE) de São Miguel Paulista vinculada à Secretaria Municipal de 

Educação (SME) para a capacitação de professores. Em 2018 essa parceria foi consolidada, 

conforme se verá a seguir, demonstrando um processo perene de formação contínua e referência 

para a estruturação de uma unidade que também se compromete com a formação de professores.  

De modo geral os resultados demonstram eficiência, visto que propiciaram avanços na 

escolarização regular, na qualificação para o mercado de trabalho e na formação contínua de 

professores. Essas marcas são fundamentais para a continuidade dos trabalhos frente a uma nova 

estrutura: Campus Avançado cuja portaria de funcionamento nº 573foi assinada presencialmente 

pelo Ministro da Educação no último dia 18 de junho de 2018 e publicada no Diário Oficial da 

União de 20 de junho de 2018.  

 

 

HISTÓRICO 

 

Desde de 2013, os movimentos sociais organizados na região de São Miguel Paulista 

buscaram a ampliação de vagas e a melhoria da qualidade de ensino na zona leste da cidade de 

São Paulo, ressaltando a importância do acesso à educação profissional.  

Por outro lado, o Instituto Federal de São Paulo, valorizando seu compromisso em aprimorar 

a qualidade do ensino e a formação do trabalhador, aceitou a tarefa de implementar um Campus 

Avançado em São Miguel Paulista.  

Contudo, as dificuldades encontradas levaram à busca de outras alternativas por parte do IFSP 

criando, em parceria com a Prefeitura do Município de São Paulo, o Centro de Referência de São 

Miguel Paulista, em julho de 2016. 

É importante ressaltar que essa conquista foi fruto das lutas empreendidas pela comunidade 

local que sensibilizaram os poderes Municipal e Federal na ampliação de acesso à formação 

integral do trabalhador, emponderando a população da Zona Leste para continuidade das suas 

lutas sociais. 

A realização do referido Centro se deu a partir de uma parceria com a Prefeitura do Município 

de São Paulo - PMSP, através da Secretaria Municipal de Educação - SME, pelo ACORDO DE 

COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 017/2016 datado de 11 de julho de 2016. Nesse acordo, a PMSP 

se obriga a possibilitar a utilização do prédio da Rua Tenente Miguel Délia, 105 pelo IFSP que 

teve como obrigação a oferta de cursos presenciais e a distância, preferencialmente na 

modalidade FIC.   

Considerando que o referido Centro não era uma unidade de lotação de servidores, foi 

necessário lançar mão de Projetos Institucionais com vistas a dispor de servidores lotados em 

outros Campus e Reitoria. Assim, pudemos contar com professores dos Campus 

Itaquaquecetuba, Suzano, Campinas, São João da Boa Vista, além de servidores administrativos 

do Campus Itaquaquecetuba e reitoria.  

Dessa forma, no dia 17 de agosto de 2016 iniciamos nossas atividades acadêmicas, a partir da 

oferta de 19 cursos FIC em 30 turmas. Após o processo seletivo, efetuado através de sorteio, foi 

possível matricular 643 estudantes.  

Em 2017 nossas atividades se estenderam para outras iniciativas, consolidando uma proposta 

extensionista de valorização da escolarização em nível técnico. Nesse sentido, no segundo 

semestre tivemos 405 estudantes matriculados em 17 cursos replicados ou novos. Vale 

considerar que alguns cursos do primeiro semestre tiveram continuidade no segundo semestre.  
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Por outro lado, procurando cumprir com o acordo firmado junto a Secretaria Municipal de 

Educação, de imediato, disponibilizamos as instalações do Centro de Referência para atividades 

de capacitação dos professores da Rede Municipal num plano significativo que se imiscuiu com 

os nossos compromissos vinculados a formação continuada de professores    

A par desse processo de rotina escolar, procuramos o envolvimento com a comunidade local 

com o intuito de oferecermos as instalações do prédio para atividades culturais, esportivas e 

científicas. Esse processo demandou a estruturação de um Conselho do Centro de Referência na 

perspectiva de normatizar os processos de utilização das dependências da Escola, bem como 

instigar a comunidade a participar do cotidiano da vida escolar. Tal Conselho teve uma nova 

estruturação no primeiro semestre de 2018, considerando a regularização de cursos técnicos 

integrados ao ensino médio e a transformação do Centro em Campus. 

Situação emblemática foi a destinação de professores específicos para o Centro de Referência 

a partir de 26 de setembro de 2017 visando a sua transformação em Campus e possibilitando a 

adesão das propostas de cursos técnicos integrados ao ensino médio. Esse fato permitiu o resgate 

das propostas apresentadas pela comunidade nas reuniões que fizemos no início de 2017 com o 

intuito de assegurar a identidade profissional de um possível campus, levando em conta as 

demandas dos grupos organizados, presentes na região. Assim, foram escolhidos os Cursos: 

Técnico em Produção de Áudio e Vídeo Integrados ao Ensino Médio e Informática para a 

Internet Integrado ao Ensino Médio, cursos estes que compartilham, em boa parte, da força de 

trabalho necessária para a realização de ambos. A estruturação dos Planos Pedagógicos dos 

Cursos - PPC foi feita sob a supervisão da Pró-Reitoria de Ensino - PRE / Diretoria de Educação 

Básica - DEB que forneceu os subsídios necessários para a consecução dessa empreitada. Tais 

Cursos foram aprovados ad referendum e confirmados na reunião do Conselho Superior de 06 de 

março de 2018. O processo seletivo seu deu de maneira extemporânea em relação aos demais 

campus do IFSP, através do edital 854, com inscrições iniciadas em 27 de novembro de 2017 

com encerramento previsto para 01 de janeiro de 2018. Considerando a necessidade de 

divulgação dos cursos propostos foi feita uma “força tarefa” visando a visita dos professores nas 

escolas públicas, igrejas e organizações não governamentais - ONGs da região. Ao final do 

período de inscrição foram contabilizadas 293 inscrições para o Curso Técnico de Informática 

para a Internet Integrado ao Ensino Médio numa relação de 7,33 candidatos por vaga e 187 

inscrições para o Curso Técnico em Produção de Áudio e Vídeo Integrados ao Ensino Médio 

numa relação e 4,38 candidatos por vaga.  

As tratativas para transformar o Centro de Referência em Campus possibilitaram uma série de 

debates sobre a pertinência dessa reivindicação, sensibilizando o MEC na direção de buscar 

subsídios para tal empreitada. Dessa forma, no último dia 18 de junho de 2018, com a presença 

do Ministro da Educação, o Centro de Referência de São Miguel Paulista foi transformado em 

Campus Avançado Especial (que contempla o dobro de servidores de um Campus Avançado 

normal), marcando um novo contexto para essa Unidade e consolidando uma proposta 

educacional comprometida com a formação de estudantes mediante a oferta de cursos técnicos e 

de qualificação profissional e professores através da capacitação e cursos voltados para o 

aprimoramento do trabalho docente.   

Esse panorama retrata a história recente do Campus Avançado São Paulo - São Miguel 

Paulista e revela um processo que sustenta os caminhos necessários para concretização de uma 

escola regular do IFSP na Zona Leste da Cidade de São Paulo.  

  

OBJETIVOS:  
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1. Assegurar mecanismos que consolide o Campus Avançado – São Paulo - São 

Miguel Paulista como uma escola regular do IFSP na Zona Leste da Cidade de 

São Paulo. 

2. Se comprometer com a formação técnica de maneira integrada, valorizando 

concepções de cidadania como pressupostos da escolarização profissional.  

3. Fomentar a capacitação de professores da educação básica na perspectiva de 

assegurar a sua formação contínua, prioritariamente a formação de professores da 

Rede Municipal de Educação. 

4. Possibilitar, através dos cursos FICs, alguma qualificação profissional para o 

trabalhador, na perspectiva de inseri-lo dentro de um itinerário formativo que 

assegure a permanência e êxito na formação profissional.  

5. Contribuir na correção de deficiências estruturais presente na formação básica do 

estudante, o que, certa maneira, permite valorizar a formação integrada do 

trabalhador. 

6. Reconhecer o avanço das tecnologias e permitir a inserção de uma população que 

não participou de escolarização em processos regulares e podem buscar 

aprimoramento / aperfeiçoamento profissional em cursos de curta duração.   

 

 

 

 

 

AÇÕES 

  

Várias atividades compuseram o cenário formativo desenvolvido nos últimos 12 meses 

no então Centro de Referência e agora Campus Avançado São Paulo - São Miguel Paulista. 

Abaixo relacionamos as mais significativas: 
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Esse conjunto acima destacado envolve não só os cursos regulares iniciados no primeiro 

semestre de 2018, Cursos FIC aprovados pela Pró – Reitoria de Extensão - PRX, mas também 

cursos livres oferecidos por representantes da comunidade, com destaque os cursos: Noções 

básicas para o preparo de massas e doces, Esperanto e Espanhol I (curso aprovado e ministrado 

por representante da comunidade sob a supervisão de professor do IFSP).  

Considerando a parceria estabelecida na cessão do prédio pela Prefeitura do Município de 

São Paulo e todo apoio infraestrutural fornecido pela Secretaria Municipal de Educação de São 

Paulo - SME faz parte dos nossos compromissos disponibilizar as instalações do Centro de 

Referência de São Miguel Paulista / Campus Avançado São Paulo - São Miguel Paulista para 

atividades desenvolvidas pela Diretoria Regional de Ensino (DRE) de São Miguel Paulista. 

Assim, em 2017, as instalações do Centro foram utilizadas para várias atividades tais como:  

• Encontro com coordenadores pedagógicos e docentes da área de inglês, português e 

matemática (atividades agendadas de abril até o final do ano letivo de 2017);  

• A arte de contar histórias (novembro e dezembro de 2017;  

• Formação pedagógica para professores RNE – Curso de Libras (setembro, outubro e 

novembro de 2017); 

• Formação de gestores da DRE (outubro de 2017); 

• Curso de produção de textos (outubro de 2017);  

• Formação de funcionários do quadro de apoio infantil (outubro de 2017);  

• Formação pedagógica (de setembro a novembro de 2017);  

• Formação de professores (junho de 2017).  

Em 2018 essa parceria se intensificou frente a disponibilidade de espaços que dispusemos 

para a DRE de São Miguel Paulista. O Centro de Formação que funcionava na Prefeitura 

Regional foi desativado e o mobiliário foi transferido, compondo 5 salas deste Campus 

Avançado São Paulo - São Miguel Paulista do IFSP. Acordado com a Dirigente Regional, 

recepcionamos as capacitações abaixo relacionadas:  
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As instalações do Campus Avançado São Paulo - São Miguel Paulista foram utilizadas, 

também, para o desenvolvimento de várias atividades encaminhadas pelos Centros de Educação 

Infantil (CEI) conveniados com a Prefeitura, localizados próximos da escola. Entre eles: 

Associação Novos Horizontes e CEI Vovó Adelaide.  

O Centro Dia para Idosos “Dom Fernando Legal” administrado pela Sociedade de Ensino 

Profissional de Assistência Social – SEPAS utilizou semanalmente de maio de 2017 a abril de 

2018 as dependências do Centro de Referência de São Miguel Paulista para atividades 

recreativas com a população idosa, marcando um plano de parceria que valoriza o respeito e o 

acolhimento a ansianidade.  

Um dos objetivos apresentados no acordo estabelecido em julho de 2016 entre a 

Prefeitura do Município de São Paulo e IFSP se relacionava a estruturação de um Centro de 

Memória do IFSP que conta com um acervo (desorganizado) de mais de 107 anos. Nesse 
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sentido, foi encaminhada as tratativas para a organização desse acervo que deve contar não só 

com a seleção de documentos, mas a coleta e tratamento de objetos e livros raros presentes nos 

vários câmpus da Instituição. Para tanto, o Campus Avançado São Paulo - São Miguel Paulista 

assumiu a guarda e tratamento desse acervo a partir da Resolução 57 de 04de julho de 2017 

mediante projeto específico apresentado e aprovado pelo Conselho Superior.   Contudo, ainda 

não foi disponibilizado os recursos necessários para a tratamento dos materiais. 

Uma das principais ações iniciadas em 2016, reencaminhadas em 2017 e reeditadas em 

2018 pelo Centro de Referência de São Miguel Paulista foi aquela relacionada aos cursos 

preparatórios para o ENEM / vestibular; No período compreendido entre segundo semestre de 

2017 e primeiro semestre de 2018 mantivemos um iniciado em março, outro em agosto de 2017 

e um em andamento iniciado em maio de 2018. Para tanto, contamos com a disponibilização dos 

materiais pedagógicos do “Cursinho da Poli” da Fundação Polisaber que suprem as necessidades 

de todos os estudantes matriculados e se constituiu como importante recurso didático para o 

cotidiano das aulas.  

Já em 2017 foi possível contar com recursos do Plano Nacional de Assistência Estudantil 

(PNAES) que apoia a permanência de estudantes de baixa renda, regularmente matriculados nos 

Cursos Preparatórios para o ENEM / vestibular oferecidos pelo então Centro de Referência de 

São Miguel Paulista e agora, Campus Avançado São Paulo - São Miguel Paulista. O objetivo foi 

viabilizar a igualdade de oportunidades entre todos os estudantes e contribuir para a melhoria do 

desempenho acadêmico, a partir de medidas que buscam combater situações de repetência e 

evasão. Foi disponibilizada a quantia de R$ 22.067,04 que atendeu 21 estudantes, sendo 15 

desde o primeiro semestre e outros 6 a partir de setembro na modalidade auxílio transporte. A 

adesão do referido Plano em 2018 visa atender os estudantes dos Cursos Técnicos Integrados ao 

Ensino Médio e estudantes do Curso Preparatório para o ENEM. Os recursos disponibilizados 

são da ordem de R$ 65.000,00 e buscam atender 57 estudantes.  

O Conselho do Centro de Referência de São Miguel Paulista foi constituído através da 

Portaria nº 3121, de 19 de julho de 2016 com o objetivo de deliberar sobre: diretrizes e metas de 

atuação do Centro e o zelo pela adequada execução de sua política educacional; estabelecer o 

calendário acadêmico; estabelecer normas e regulamentos internos; aprovar projetos pedagógicos 

de curso; tratar de questões relacionadas a eventos e uso do prédio escolar. No início de 2018, 

considerando o início dos cursos regulares neste Campus Avançado São Paulo - São Miguel 

Paulista, foi encaminhada uma nova eleição e a posse de um novo Conselho em 06 de junho de 

2018. Durante todo o 2º semestre de 2017 e 1º semestre de 2018 as reuniões ordinárias 

definiram, ente outras, as propostas de utilização das dependências do prédio, bem como projetos 

em parceria, avaliados e autorizados coletivamente. Nesse sentido, quatro atividades regulares 

foram desenvolvidas com as seguintes Instituições: ONG 100zala – escolinha de futebol voltada 

para crianças e adolescentes de até 14 anos sob orientação de professores da Rede Municipal de 

Educação; ONG CACV – atividade esportiva complementar aos cursos técnicos oferecidos pela 

entidade; TV São Miguel – ação desenvolvida através de entrevistas e atividades promovidas 

pelos agentes culturais envolvidos com a entidade. Tais atividades da TV São Miguel foram 

feitas em parceria com a ONG Jovens do Brasil que promove eventos e ações sociais em toda 

região de São Miguel Paulista.  

Quanto as portarias expedidas pelo Centro de Referência de São Miguel Paulista, a partir 

da chegada dos professores efetivos em outubro de 2017, as atividades que estavam dispersas 

passaram a ser organizadas por comissões nomeadas por portarias. Assim, a portaria 007/2017 

nomeou a comissão de extensão do Centro, a 008 a comissão de infraestrutura e sustentabilidade 

e a portaria 009 a comissão de Pesquisa Inovação e Pós-Graduação (COMPESQ). Por sua vez, a 

portaria 010/2017 nomeou a Comissão para Avaliação da Atividade Docente (CAAD), a portaria 

011 o Núcleo de Apoio às pessoas com Necessidades Educacionais Especificas (NAPNE) e a 

portaria 012 constitui a comissão para análise e implantação do Núcleo de Estudos Sobre Gênero 
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e Sexualidade. Ainda com a chegada desses novos professores foi constituída, por meio da 

portaria 013 a Comissão de Mobilização e Realização Comunitária (CMRC) e a comissão de 

análise e implantação do Núcleo de Estudos Afro-brasileiros e Indígenas por meio da portaria 

014/2017. Por sua vez, a portaria 015/2017 nomeou o Conselho de Câmpus (CONCAN) e a 

16/2017 a Comissão para a elaboração do Plano de Desenvolvimento Institucional PDI 2019-

2023. No sentido de organizar a elaboração do Projeto Pedagógico do Curso Técnico em 

Informática para a Internet foi nomeada comissão por meio da portaria 017/2017 e, a comissão 

para a elaboração do Projeto Pedagógico do curso Técnico em Produção de Áudio e Vídeo foi 

nomeada pela portaria 018/2017. A portaria 019/2017 nomeou a comissão de elaboração do 

Projeto Político Pedagógico do Centro e a 020/2017 nomeou servidor para representar os 

servidores do Centro junto ao SINASEFE. Finalmente, a portaria 021/2017 nomeou a comissão 

que apoiou as Atividades de Registros Escolares para a efetivação das matriculas de cursos 

Livres de Extensão, e de Formação Inicial e Continuada (FICs) 

Quanto a participação do Centro de Referência de São Miguel Paulista / Campus Avançado 

São Paulo - São Miguel Paulista no denominado “Projeto Segunda Chance”, iniciativa do IFSP 

feita em parceria com a Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC) e o 

Conselho Nacional de Justiça (CNJ) visando a qualificação profissional com elevação de 

escolaridade para a população prisional do Estado de São Paulo está consolidada e a espera de 

novas determinações. Os cursos vinculados a esse projeto serão oferecidos através de plataforma 

específica do ensino à distância (EaD) adquirida pela SETEC e IFSP. O estúdio para o 

desenvolvimento de materiais de apoio já foi instalado no Campus em dezembro de 2017.  

Vale destacar que o Centro de Referência de São Miguel Paulista / Campus Avançado São 

Paulo - São Miguel Paulista tem participação efetiva no Núcleo de Estudos Afro-brasileiros e 

Indígenas (NEABI) do IFSP que se compromete com os pressupostos da Lei 10639/03 e 

11645/08 na busca de iniciativas que tratem da questão étnico-racial em suas várias dimensões. 

A portaria que institui o grupo de apoio a esse Núcleo já foi assinalada neste documento e se 

denomina Grupo de Estudos Afro-brasileiro e Indígena.  

A Mostra de Filmes realizada no Centro de Referência de São Miguel Paulista em setembro 

de 2017foi atividade integrante das festividades de Aniversário de São Miguel Paulista e teve 

como finalidade apresentar filmes de longa-metragem produzidos por diretores do lugar. Nesse 

sentido foram apresentados os filmes: “O Alcoólatra”; “Um voo para a liberdade”; “Sangue em 

Santa Maria”; “Um salve doutor”; “Poeira e Flor” e “O craque”.  Todos esses filmes foram 

exibidos às terças e quintas feiras durante o mês de setembro de 2017, a partir das 17 horas, 

muitas vezes com a presença dos produtores e/ou diretores.   

Em 2018 essa iniciativa de Cine Debate se fortaleceu num projeto com a apresentação de 

obras seguidos de debates sobre a temática, contexto histórico / social, estética e técnica 

cinematográfica. Filmes apresentados:    

• “Que horas ela volta” - 27/03/2018 

• “Batismo de Sangue” – 10/04/2018 

• “Eles não usam Black Tie” – 24/04/2018 

• “Blade Runner” – 08/05/2018 

• “Blade Runner 2049” – 12/06/2018 

• “O Jovem Karl Marx” – 26/06/2018 

  Apesar do Polo de EaD instalado no Centro de Referência de São Miguel Paulista estar sob 

a responsabilidade da Pró-reitora de Ensino - PRE, algumas vezes é possível estruturar 

atividades que se colocam em consonância com as propostas da escola como o Curso Pró 

Funcionários que, neste momento, tem suas atividades presenciais realizadas nesta escola.   

Visando aprimorar a divulgação do Centro de Referência de São Miguel Paulista / Campus 

Avançado São Paulo - São Miguel Paulista foi elaborada e colocada no ar a página da escola, 
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através do seguinte endereço: http://smp.ifsp.edu.br/ localizado no endereço principal do IFSP 

www.ifsp.edu.br. Facebook: https://m.facebook.com/smp.ifsp. 

 O conjunto acima destacado estabelece um plano de ação efetivo e determina os 

percursos trilhados até aqui para a consolidação do Campus Avançado – São Paulo - São Miguel 

Paulista.  

 

INSERÇÃO NA SOCIEDADE E COM A COMUNIDADE ACADEMICA 

 

As atividades do Centro de Referência de São Miguel Paulista / Campus Avançado – São 

Paulo - São Miguel Paulista contaram no 2ºsemestre de 2017 e 1º semestre de 2018 com a 

participação dos representantes desta Unidade em várias atividades realizadas na região, bem 

como desencadeou uma série de reuniões e debates visando introduzir o Centro / Campus na 

dinâmica local a partir de processos de vínculo social, político e econômico.  

Dentre tantas que realizamos, destacamos algumas atividades que consideramos mais 

significativas, com destaque para a cerimônia de transformação do Centro de Referência de São 

Miguel Paulista em Campus Avançado realizada em 18 de junho de 2018 com a presença do Sr. 

Ministro da Educação, Sr. Rossieli Soares da Silva; da Senadora Sra. Marta Suplicy, do Reitor 

do IFSP Prof. Eduardo Antônio Modena, do Secretário Adjunto da Secretaria Municipal de 

Educação Sr. Daniel De Bonis, do Deputado Federal Paulo Teixeira entre outras autoridades.   

 

Reuniões junto à comunidade visando a apresentação do Centro / Campus e suas propostas 

de encaminhamento:  

 

• Reuniões quinzenais iniciadas em 30 de abril de 2018 visando a organização do II 

Seminário da Juventude: Vozes da juventude Periférica, atividade que será realizada em 

29 de agosto no Campus Avançado – São Paulo - São Miguel Paulista com estudantes 

das EMEFs Antônio Carlos de Andrade e Silva, Pedro Yamaguchi Ferreira e Pedro 

Aleixo. 

• Reuniões com representantes da Unifesp Itaquera, Unifesp Guarulhos e USP Leste e 

Butantã visando a estruturação de uma coalizão Zona Leste com o intuito de 

fortalecimento das entidades universitárias presentes na parte leste da Grande São Paulo. 

• Reuniões com a Secretaria de Direitos Humanos da PMSP e representante do Centro de 

Progressão Penitenciária (CPP) de São Miguel Paulista visando a organização de cursos 

voltados a presidiárias internas e não internas no âmbito de intimidade e resgate de 

memórias por meio de linguagens artísticas (audiovisual, literatura e teatro). 

• Participação em reuniões promovidas pela Diretoria Regional de Educação de São 

Miguel Paulista muitas delas com a presença de professores da Rede Municipal de 

Educação visando apresentar as propostas do Centro de Referência de São Miguel 

Paulista / Campus Avançado – São Paulo - São Miguel Paulista. 

• Reuniões com o Pe. Antônio Luís Marchione – Pe Ticão (Liderança Comunitária da Zona 

Leste), visando a estruturação de uma rede de parcerias entre a comunidade de Ermelino 

Matarazzo e o Centro de Referência de São Miguel Paulista / Campus Avançado – São 

Paulo - São Miguel Paulista, principalmente na área da saúde do trabalhador, da 

qualificação profissional, da emprgabilidade e na estruturação de uma rede de apoio às 

Instituições Educacionais em construção na Zona Leste.  

• Reuniões no Centro de Referência de São Miguel Paulista / Campus Avançado São Paulo 

– São Miguel Paulista com vários parlamentares visando apoio para a transformação do 

Centro de Referência em Campus e buscando apresentar o trabalho desenvolvido pela 

escola com vistas a possibilidade de emendas parlamentares. Dentre os parlamentares 

http://www.ifsp.edu.br/
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que visitaram o Campus em 2017 destacamos: Marta Suplicy – Senadora (23/03/2018); 

Rui Falcão – Deputado Federal (22/03/2018); Vicentinho - Deputado Federal 

(12/12/2017); Paulo Teixeira - Deputado Federal (24/02/2017 e 08/11/2018); Orlando 

Silva - Deputado Federal (07/04/2017); Renata Abreu - Deputada Federal (28/10/2017); 

Luiz Fernando Teixeira – Deputado Estadual (12/02/2018); Pedro Kaká – Deputado 

Estadual (28/10/2017); Dr. Milton – Vereador (28/10/2017).  

• Reunião com o Secretário Municipal de Educação, Sr. Alexandre Schneider com a 

presença do Deputado Federal Paulo Teixeira e Deputado Estadual Luiz Fernando 

Teixeira, realizada em 20 de abril de 2018, visando a renovação da parceria entre a 
Secretaria Municipal de Educação (SME) e o IFSP no âmbito do Centro de Referência 

de São Miguel Paulista / Campus Avançado – São Paulo - São Miguel Paulista. 

• Reuniões com o Prefeito Regional de São Miguel Paulista, Sr. Edson Marques com vistas 

a tratar de variados temas diretamente relacionados a infraestrutura urbana e sua relação 

com o Campus Avançado – São Paulo - São Miguel Paulista.  

• Reuniões junto ao Sindicato dos Químicos visando a promoção dos cursos e atividades 

proposta para 2017/2018 no Centro de Referência de São Miguel Paulista / Campus 

Avançado – São Paulo - São Miguel Paulista e divulgação dos Cursos Integrados 

propostos para 2018. Vale destacar que o Sindicato dos Químicos disponibilizou 36.000 

folhetos com informações sobre o processo seletivo do Campus São Miguel Paulista que 

foram distribuídos junto à comunidade de São Miguel Paulista. 

• Reuniões com grupos organizados e coletivos de cultura presentes na Zona Leste com o 

objetivo de estruturar uma proposta de trabalho integrada que valorize a identidade 

cultural da região.  

• Reunião com a Guarda Civil Municipal (CCM), realizada em 19 de abril de 2018, 

visando buscar alternativas de segurança para o Centro de Referência de São Miguel 

Paulista / Campus Avançado – São Paulo - São Miguel Paulista. 

• Reuniões com organizações não governamentais (ONGs) e Instituições da sociedade civil 

organizada com o intuito de estreitar relacionamentos e aprofundar a relação entre a 

Instituição e a comunidade. Entre várias destacamos:  

✓ Reuniões (3 encontros) com a Associação 100zala visando estreitar o relacionamento 

da ONG com as atividades do Centro de Referência de São Miguel Paulista, 

principalmente nas questões de cunho étnico-racial;  

✓ Reunião com Wagner Silva - Zé da Lua, representante da TV São Miguel, TV 

Itaquera e Nação São Miguel com vistas a estabelecer estreitar laços entre essas 

instituições com o Centro de Referência de São Miguel Paulista;  

 

Atividades externas as quais organizamos e/ou participamos:  

 

• Participação como mediador de mesa no ÌII Seminário Sobre o Mundo do Trabalho, 

promovido pela Pró-reitoria de Extensão (PRX e realizado no dia 08 de maio de 2018. 

• Participação no III Congresso de Logística e Operações IFSP – Suzano com a presença 

de aproximadamente 20 estudantes do Centro de Referência de São Miguel Paulista, 

atividade realizada em 25 e 26 de outubro de 2017.  

• Participação de reunião com Associação Comercial de São Miguel Paulista visando 

consolidar uma parceria (escola – empresa) entre a entidade e o Centro de Referência de 

São Miguel Paulista.  

• Participação no Congresso Mundial WFCP/ Reditec 2017 realizado no período de 20 a 23 

de novembro de 2017, em João Pessoa - PB buscando discutir as trajetórias do Instituto 

Federal para 2018: limites e perspectivas.  
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• Participação da Comissão de Educação do Congresso Nacional - Brasília onde se discutiu 

os recursos destinados às Universidades Públicas Federais e Institutos Federais. Nessa 

oportunidade o Diretor do Campus São Miguel Paulista, representando os campus em 

estruturação falou para os presentes, ressaltando as dificuldades de encaminhar os 

trabalhos frente a um orçamento gravemente defasado. Tal evento ocorreu em 28 de 

novembro de 2017.  

• Participação no Seminário Nacional de Ensino Médio Integrado realizado em Brasília no 

período de 19 a 21 de outubro de 2017. 

•  Participação na 1ª Jornada do IFSP, realizada entre os dias 6 e 9 de novembro de 2017, 

no Câmpus Cubatão. Tratou-se de um evento integrado que reuniu os três maiores 

congressos do IFSP: o Congresso de Educação Profissional e Tecnológica (Conept), o 

Congresso de Extensão e Mostra de Arte e Cultura (Conemac), e o Congresso de 

Inovação, Ciência e Tecnologia (Conict). 

• Participação na organização das festividades de aniversário de São Miguel Paulista, 

debatendo sobre atividades pertinentes para o mês de comemoração. As atividades 

ocorreram entre 02 e 29 de setembro de 2017. 

• Visita dos estudantes do Curso História e Cultura da População Negra no Brasil à 

Faculdade Zumbi dos Palmares para participação em evento relacionado à Cultura Afro 

Brasileira; atividade realizada no dia 16 de novembro de 2017.   

• Reunião de trabalho com o Secretário Municipal de Inovação Tecnológica, Daniel 

Annemberg com o intuito de buscar caminhos de interação entre Prefeitura Municipal e 

IFSP. Participaram dessa reunião o Reitor, Prof. Eduardo Modena; o assessor de 

Gabinete, Prof. Newton Lima; O Diretor Geral do Campus São Paulo, Prof Luís Claudio 

Matos de Lima Junior; Diretora Geral do Campus Pirituba, Profª Cinthia Fischer e 

Diretor Geral do Centro de Referência de São Miguel Paulista, Prof. Luís Fernando de 

Freitas Camargo. 

• Reunião com o Secretário Estadual de Educação, Professor José Renato Nalini visando 

buscar recursos para o Campus Avançado São Paulo - São Miguel Paulista, 

prioritariamente alimentação (almoço) para os estudantes que devem cumprir horário de 

contraturno na escola no período letivo de 2018.  

• Reuniões visando parceria com o Centro de Cidadania LGBT Laura Vermont, instituição 

vinculada à Prefeitura do Município de São Paulo procurando estabelecer uma proposta 

que integre o Centro LGBT e o Campus São Miguel Paulista através da Comissão para a 

Diversidade de Gênero e Sexualidade – CODIS criada para a discussão dessa temática.    
 

Atividades internas voltadas para a comunidade local:  

 

• Lançamento do Livro: “O mito da grande classe média: capitalismo e estrutura social”. 

Atividade que contou com a palestra do Prof Dr. Marcio Pochmann da UNICAMP, 

realizada em 26 de junho de 2018. 

• II Mostra de Curtas dos estudantes do Curso Técnico de Produção de Áudio e Vídeo 

Integrado ao Ensino Médio realizada no dia 25 de junho de 2018. 

• Lançamento do Livro “ Contribuição Crítica à Reforma Trabalhista” realizada no dia 13 

de junho de 2018 com a participação de dois autores: Deputado Estadual Luiz Fernando 

Teixeira e do representante do Sindicato dos Químicos de São Paulo Hélio Rodrigues de 

Andrade. Nessa oportunidade foi distribuído um exemplar para cada participante.   

• Procurando estabelecer uma proposta mais articulada entre os temas tratados em sala de 

aula dos cursos técnicos integrados e a proposta do cine debate realizou-se no dia 16 de 
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junho de 2018 a apresentação do filme “a Onda” seguido de debate encaminhado pelo 

cineasta Emiliano Zapata.  

• Aula pública com o policial Alexandre Felix, membro do coletivo “Policiais 

Antifascistas” realizada no dia 05 de junho de 2018 com o intuito de buscar um olhar 

mais crítico sobre os processos que envolve a segurança pública na cidade de São Paulo.  

• “Caminhos que me levam”. Exposição de trabalhos elaborados para o curso FIC: Ensino 

de Arte e Cultura: um panorama da arte-educação – segunda quinzena de junho de 2018. 

• Clube de Leitura: Estruturado em encontros quinzenais e voltado para a leitura da obra 

“Frankenstein” (1818) da escritora inglesa Mary Shelley. 

• “O imaginário do cinema negro brasileiro e a representação do negro e da mulher negra 

no audiovisual nacional”, atividade apresentada em 14 de junho de 2018 com a presença 

da jornalista Mariana Queen Nwabasili.  

• Aula pública realizada em 24 de maio de 2018 com o professor Ramatis Jacino da 

UFABC sobre a inserção do negro no mercado brasileiro: ontem e hoje.  

• Leitura dramática do texto autoral do Coletivo Trupe Trio que teve como temática central 

o genocídio da juventude negra da periferia. O evento realizado no dia 22 de maio de 

2018 contou com a participação do poeta Isaac Quaresma.  

• Apresentação do filme “Ken Saro-Wiwa” sobre ativismo ambiental na Nigéria e debate 

com a cineasta Elisa Dassoler, atividade realizada em 10 de maio de 2018. 

• Oficina: “Poesia, música e ideia”. Atividade realizada em quatro encontros abertos à 

comunidade no período de 10 de maio a 07 de junho de 2018 conduzida pelos poetas e 

dramaturgos Maria Victória Siviero e Rodrigo Bravo. 

• Formação realizada em 10 de maio de 2018 em parceria com a equipe da EaD da Pró-

reitoria de ensino visando instruir os professores do Centro de Referência de São Miguel 

Paulista / para planejamento e gravação de vídeo aulas. 

• Aula pública realizada em 19 de abril de 2018 denominada: um relato de experiência com 

um povo indígena da Amazônia – os Yanomami com a antropóloga Dra. Hanna Limuja. 

• Com a presença da escritora Ellen Maria Vasconcelllos foi inaugurada no dia 14 de abril 

de 2018 a sala de leitura do Centro de Referência. Nessa oportunidade foi organizado um 

bate papo com a escritora visando fortalecer o hábito de leitura junto aos estudantes. 

• A Oficina de Poesia realizada no dia 23 de março de 2018 com os poetas Daniel 

Carvalho, Isaac Quaresma e Kaue Silva teve como objetivo ressaltar os trâmites para 

consolidar um projeto de poesia e slam no Centro de Referência de São Miguel Paulista.  

• Por elas e com elas: A situação da mulher na sociedade brasileira, hoje. Apresentação de 

pôsteres produzidos pelos estudantes do Curso Técnico de Produção de Áudio e Vídeo 

Integrado ao Ensino Médio – março de 2018 

• A Comissão para a Diversidade de Gênero e Sexualidade (CODIGS) do Centro de 

Referência de São Miguel Paulista promoveu junto aos estudantes dos cursos integrados, 

ao longo da primeira semana de março, rodas de conversa sobre o lugar da mulher no 

mercado de trabalho. 

• O Seminário da Juventude foi um evento realizado em parceria entre a Comissão de 

Mobilização e Realização Comunitária do IFSP Centro de Referência de São Miguel 

Paulista e as EMEF Antonio Carlos de Andrada e Silva, EMEF Pedro Fukuyei 

Yamaguchi Ferreira e do Movimento de Cultural de Ermelino Matarazzo. O evento foi 

elaborado em reuniões semanais que ocorreram majoritariamente no Centro de 

Referência de São Miguel Paulista com a participação de membros das direções das 

EMEFs e dos estudantes das mesmas. A partir dessas reuniões, chegou-se a um modelo 

de evento no qual os estudantes do último ano do Ensino Fundamental das EMEFs 

seriam o público-alvo. O evento aconteceu em 1 de dezembro de 2017. As EMEFs 
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mobilizaram a CET para garantir a segurança dos estudantes que vieram para o IFSP em 

caminhada. Chegando ao IFSP os estudantes, em círculo no pátio, assistiram uma peça 

de teatro do coletivo Trupe Trio. A peça tratava da questão do genocídio da juventude 

negra na periferia e após a apresentação seguiu-se um debate entre os presentes onde 

houve intensa participação de todos. Num segundo momento dos estudantes se dividiram 

em grupos menores e foram participar de oficinas artísticas, esportivas e de rodas de 

conversa sobre temas da juventude. Por fim, todos se reuniam novamente no pátio do 

Campus e realizamos um Slam de Poesia. Os estudantes voltaram para as escolas de 

origem acompanhados pela CET.  

• Iniciativa da Prefeitura do Município de São Paulo – Direitos Humanos e Cidadania, o 

IFSP participou do Festival de Curtas de Direitos Humanos denominado “Entretodos 10. 

O campus São Miguel Paulista foi incluso na programação que dependeu de preparação 

prévia na Galeria Olido – Centro. A realização no Campus ocorreu no dia 21 de 

novembro de 2017 com a participação da comunidade interna e externa da região. 

• Palestra denominada “Caminhos da Liberdade a partir das Revoluções” realizada pelo 

Prof. Dr. Gilberto Maringoni da UFABC visando ressaltar os caminhos estabelecidos 

pela Revolução Russa de 1917 e o legado de Che Guevara na época em que se relembra 

os 50 anos de sua morte. Atividade realizada em 19 de outubro de 2017.  

• Oficina de Criação de Vídeo – Módulo básico destinado a iniciantes e entusiastas. 

Atividade encaminhada pelo representante da TV São Miguel, Wagner Silva - Zé da Lua 

voltada para estudantes do Campus São Miguel Paulista e realizada em 11 de setembro 

de 2017.  

• Festa Julina organizada pelo Conselho do Centro de Referência de São Miguel Paulista a 

partir de 5 reuniões voltadas para essa atividade. A festa foi realizada no dia 02 de julho 

de 2017.  

 

Visitas para a divulgação do processo seletivo dos cursos integrados: Produção de Áudio e 

Vídeo e Informática para a Internet.  

 Considerando que o processo seletivo para os cursos Técnicos Integrados de Produção de 

Áudio e Vídeo e Informática para Internet em São Miguel Paulista ocorreram depois das 

inscrições regulares dos Câmpus do IFSP foi necessária uma força tarefa para a divulgação dos 

nossos cursos e período de inscrições. Assim, os professores que chegaram no Centro de 

Referência de São Miguel Paulista em setembro / outubro assumiram a tarefa de fazer visitas às 

escolas procurando conversar com diretores, professores e principalmente estudantes do 9º ano, 

além de afixar cartazes sobre esse processo seletivo. Essa atividade demandou a visita em 35 

Escolas Municipais de Ensino Fundamental - EMEFs vinculadas à Prefeitura do Município de 

São Paulo. Tal empreitada só foi possível devido ao estreito relacionamento que temos com a 

Divisão Regional de Ensino de São Miguel Paulista - DRE que intermediou os contatos 

necessários. Dessa forma visitamos as seguintes escolas:   

• EMEF Ezequiel Ramos Junior 

• EMEF Professor Flavio Augusto Rosa 

• EMEF Dr. Jose Pedro Leite Cordeiro 

• EMEF Murures – Jardim Helena 

• EMEF Raimundo Correia 

• EMEF Jardim Bartira 

• EMEF Darcy Ribeiro 

• EMEF Maria Clara Machado 

• EMEF Parque São Carlos 

• EMEF Três Pontes 
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• EMEF Professor Carlos Pasquale 

• EMEF Jose Américo de Almeida 

• EMEF Dama Entre Rios Verdes 

• EMEF Fernando de Azevedo 

• EMEF Dr. Pedro Aleixo 

• EMEF Milton Pereira Costa 

• EMEF Neuza Avelino da Silva Melo 

• EMEF Pedro Fukuyei Yamaguchi Ferreira 

• EMEF Professora Josefa Nicacio Araujo 

• EMEF Jurandir Gomes de Araújo 

• EMEF D. Paulo Rolim Loureiro 

• EMEF Antônio Carlos de Andrada e Silva 

• EMEF Newton Reis 

• EMEF Hélio Tavares 

• EMEF Sud Mennucci 

• EMEF Capistrano de Abreu 

• EMEF Virgílio de Mello Franco 

• EMEF Raul Pilla 

• EMEF Lino de Mattos 

• EMEF Vicente Amato Sobrinho 

• EMEF Armando Cridey Righetti 

• EMEF Luis Saia 

• EMEF Marisa Moretti Câmara 

• EMEF Pedro de Frontin 

• EMEF Antônia e Artur Begbie 

Ainda no âmbito das escolas da Prefeitura Municipal, estivemos na Divisão Regional de 

Ensino da Penha onde solicitamos a divulgação do nosso material informativo para as escolas a 

ela vinculada.   

Quanto as Escolas Públicas ligadas à Secretaria Estadual de Educação que mantêm 

Ensino Fundamental II, visitamos a Diretoria de Ensino – Região Leste 2 que nos orientou a 

organizar 92 kits de cartazes e folhetos explicativos que foram distribuídos, via malote, para 

todas as escolas. Contudo, não tivemos autorização para visitar essas escolas. 

Visitamos, também, a Sociedade de Ensino Profissional de Assistência Social – SEPAS – 

no Parque Paulistano – Jardim Helena; a UBS da Vila Jacuí; a UBS Jardim da Casa Pintada; o 

Centro para Criança e Adolescente de 06 a 14 anos do Jardim da Casa Pintada e o Centro para 

Criança e Adolescente de 06 a 14 anos da Vila Jacuí. Nesses locais o interesse era a divulgação 

de nosso material impresso.  

Dando continuidade a essa jornada de divulgação, visitamos ou fizemos contato pessoal 

com algumas igrejas católicas e protestantes da região, entre elas:  

• Catedral de São Miguel Arcanjo – Centro de São Miguel Paulista 

• Igreja de São Francisco de Assis – Ermelino Matarazzo  

• Paróquia Imaculada Conceição – Vila Reis 

• Igreja de Nossa Senhora de Fátima – Vila Reis; 

• Igreja Santa Luzia – Vila Jacuí; 

• Paróquia Santo Antônio – Parque Guarani 

• Igreja Cristã do Brasil – Parque Guarani 

É importante destacar que esse trabalho foi intenso, mas surtiu o efeito desejado frente ao 

volume de inscrições que obtivemos.  
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6.1 Comunicação Social  

Muitas das atividades acima relacionadas tiveram visibilidade em diversas mídias, não só 

no site do próprio IFSP como em outras mídias escritas.   

Não raro os nossos cursos eram divulgados pelos jornais e revistas da região. Em outras 

ocasiões nossos eventos eram divulgados pelas redes sociais através dos variados grupos 

constituídos para a comunicação com a população local. Vale destacar que a TV São Miguel por 

estar alocada no Campus em muito contribui para essa divulgação.  

 

ESTRUTURA DE PESSOAL 

 

Os docentes envolvidos nas atividades do Centro de Referência de São Miguel Paulista / 

Campus Avançado São Paulo – São Miguel Paulista foram colaboradores efetivos, lotados em 

outros campus ou reitoria até setembro de 2017 quando professores foram designados para São 

Miguel Paulista. Assim, até outubro contamos com 10 professores efetivos lotados em 

Itaquaquecetuba / Suzano e depois desse período passamos a ter atividades compartilhadas entre 

professores de Itaquaquecetuba / Suzano e professores de São Miguel Paulista. Em 2018, com a 

implementação dos cursos técnicos integrados ao ensino médio, novos professores foram 

contratados (+3) mesmo porque não houve mais a parceria com os campus acima mencionados.   

Quanto aos servidores administrativos, contamos com dois servidores que prestavam serviços 

de maneira parcial; um com atividades na PRA – Reitoria e outro em Itaquaquecetuba. Tivemos, 

portanto, apenas uma servidora que prestava serviço integralmente no Centro de Referência de 

São Miguel Paulista durante todo o ano de 2017. Em 2018, 5 servidores foram designados para 

São Miguel Paulista, compondo um quadro de 6 servidores atuantes nas atividades do Centro de 

Referência. Destaca-se, também, o Diretor Geral e a Diretora Adjunta Administrativa que foram 

nomeados por portaria. Esse cenário dificulta o preenchimento das tabelas abaixo.  

 

 

INFRAESTRUTURA 

 
Utilização do espaço físico  

Tipo 
Quantidade de ambiente 

2014 2015 2016 

Salas de Aula   12 

Laboratórios   3 

Sala de Leitura   1 

Estúdio   1 

Sala dos Professores   1 

Sala de Reuniões    1 

Sala Secretaria Acadêmica   1 

Salas de Direção (Direção Geral e Direção EAD)   1 

Cozinha   1 

Dispensa   1 

Complexo esportivo   1 

Manutenção / Depósito   3 

Almoxarifado / Patrimônio   3 

Banheiros   6 

Banheiros deficientes   10 

Espaço de convivência   230m2 

 

O prédio onde funciona o Centro de Referência de São Miguel Paulista / Campus 

Avançado São Paulo – São Miguel Paulista é fruto da cessão (dominalidade) por 99 anos 
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acordada em dezembro de 2016 entre a Prefeitura do Município de São Paulo e IFSP. Trata-se de 

uma construção nova, com infraestrutura plenamente adequada para o funcionamento de uma 

escola regular. Das 19 salas disponíveis, 3 são laboratórios de informática, uma é estúdio, uma é 

sala de leitura e uma cedida para a instalação do polo de EaD. O que atualmente utilizamos como 

sala de reunião, é aquela que tem pias e será rapidamente transformada em laboratório de 

ciências da natureza.   

A utilização dos espaços físicos do Centro de Referência / Campus apresenta salas de 

aula sem uso regular o que permite destinar algumas destas à capacitação de professores 

encaminhada pela Divisão Regional de Ensino de São Miguel Paulista - DRE. Nesse sentido, 

cinco salas foram equipadas com mobiliário da DRE para atividades compartilhadas entre o 

Centro de Referência / Campus e a Rede Municipal.  

Os Cursos regulares Técnico Integrados iniciados em 2018, ocupam duas salas (além dos 

laboratórios de informática, estúdio, sala de leitura e demais espaços pedagógicos presentes na 

escola); as demais são destinadas aos cursos FIC (17 no segundo semestre de 2017 e 19 no 

primeiro semestre de 2018) e a formação de professores da Rede Municipal.  

 

PROGRAMAS DE BOLSAS E INCENTIVOS  

 

Em 2017, com o apoio da Pró-reitora de Extensão – PRX, foram destinadas 5 bolsas para 

estudantes dos Campus: São Paulo, Suzano, Guarulhos visando atender o Cursinho Popular. Em 

2018, para o mesmo Cursinho, contamos com 10 bolsistas num montante de R$28.000,00. Por 

outro lado, no momento, destinamos 18 bolsas para estudantes do Curso Técnico Integrado ao 

médio (6 para ensino, 8 para extensão e 4 para pesquisa) utilizando um recurso de R$ 34.200,00.  

Contamos, ainda, com 10 bolsas para o Cursinho Popular destinando um montante de 

R$28.000,00. O trabalho de todos os bolsistas é de fundamental importância para completar a 

dimensão pedagógica dos cursos oferecidos. 

 

 

] CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

De modo geral as ações desenvolvidas em 2017 pelo Centro de Referência de São Miguel 

Paulista / Campus Avançado São Paulo – São Miguel Paulista estiveram relacionadas com as 

atividades de extensão. Dessa forma, alguns projetos se relacionam diretamente com os cursos, 

outros foram atividades complementares ou de suporte que se relacionaram com eventos de 

extensão. Em 2018, com a inserção dos cursos regulares (técnicos integrados) essa situação se 

consolidou, posto que além das atividades desenvolvidas desde 2016 foram incorporadas outras 

dinâmicas, alterando a rotina e demandando outras atividades complementares.  

Considerando que o Acordo de Cooperação estabelecido entre a Secretaria Municipal de 

Educação – Prefeitura Municipal de São Paulo - PMSP e o Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia de São Paulo – IFSP (2016 a 2018) está em vigor até o mês de julho de 

2018 estamos encaminhando as tratativas para que este acordo seja prorrogado por mais quatro 

anos o que, em muito, contribuirá para aa consolidação do Campus Avançado São Paulo – São 

Miguel Paulista em curso junto ao MEC.  Algumas providências têm sido tomadas nessa direção, 

principalmente junto a Secretaria Municipal da Educação, fortalecendo a proposta de transformar 

esta unidade em um núcleo de formação de professores do IFSP e, indiretamente, da Rede 

Municipal, posto que o Centro de Formação que antes funcionava na Prefeitura Regional de São 

Miguel Paulista teve suas instalações físicas (mobiliário) transferidas para nossas dependências.  

Por outro lado, a transformação do Centro de Referência em Campus tem possibilitado a 

estruturação de uma escola regular, apesar das limitações impostas pela condição que ora estão 
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impostas. Assim, a portaria assinada em 18 de junho de 2018 transformou o Centro de 

Referência em Campus Avançado no que se refere a quadro de pessoal. Se há restrições quanto 

ao limite de força de trabalho e recursos disponíveis para campus avançado, estas são 

relacionadas a dificuldade de assegurar códigos de vaga para servidores e dispor de verbas de 

custeio para o pleno funcionamento da escola; contudo, existe perspectivas de transformar essa 

unidade e campus pleno que envolve um número muito maior de servidores.  

Quanto ao quadro de professores necessários para os cursos regulares com início em 

2018, estes estão sendo providenciados junto à Pró-reitora de Desenvolvimento Institucional 

(PRD).  

Salientar sobre essa situação é importante para destacar as perspectivas do Campus para 

esse final de 2018 e para os anos vindouros, posto que nossas perspectivas devem estar em 

consonância com as reivindicações e expectativas da população local/regional.  

Nas reuniões que fizemos junto à comunidade no início de 2017, se levantou a 

possibilidade de um curso integrado noturno de PROEJA. Essa pretensão está mantida e tão logo 

tenhamos estruturado o Projeto Pedagógico do Curso (PPC) encaminharemos as providencias 

para inicia-lo no primeiro semestre de 2019.  

No mais, continuaremos com as propostas de cursos regulares integrados, estreitando 

laços com a comunidade através do Cursinho Popular preparatório para o ENEM / vestibular e 

dos cursos FIC de qualificação e aprimoramento profissional.  

A parceria com a Divisão Regional de Ensino de São Miguel Paulista – DRE se matem e 

avança uma vez que as 5 salas cedidas para a capacitação de professores da Rede Municipal 

demandarão um acréscimo significativo de professores participantes nas dependências do Centro 

de Referência de São Miguel Paulista, fortalecendo uma proposta que pretende abrigar nesta 

escola um centro de formação docente. 

O denominado Seminário da Juventude com Escolas da Rede Municipal de Ensino se 

constituiu como atividade importante que deve ser reeditado de maneira ampliada em agosto de 

2018, integrando estudantes do Campus e outros das escolas municipais da região. 

 Já em 2017 houve reuniões para o estabelecimento de um Coletivo de Cultura do IFSP 

em São Miguel Paulista. Esse coletivo está consolidado, atuando com intensidade em 2018. Para 

fomentar esse coletivo estamos apresentando para a Pró-reitora de Extensão -PRX alguns 

projetos, tais como: Teatro, Cine Debate, Slam Poesia entre outros. 

Nosso compromisso político em contribuir para a formação do trabalhador da região da 

Zona Leste está mantido e esperamos fortalece-los nos próximos anos.  

 


