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QUESTIONÁRIO AOS CANDIDATOS A REITOR E DIRETORES NO IFSP

O Sinasefe-SP, no intuito de aprimorar e tornar mais democrático e transparente 
o processo eleitoral para Reitor e Diretores de Câmpus, elaborou, juntamente com 
seus associados em Assembleia realizada em 18 de agosto, treze questões direcio-
nadas aos candidatos. As repostas serão publicadas em material virtual e impresso, 
com a intenção de contribuir com o debate nos câmpus do IFSP, além de proporcio-
nar ferramentas para que a comunidade possa fazer a melhor escolha. 

Esperamos que as respostas possam indicar o que os candidatos pensam em relação 
à educação e quais suas propostas para o IFSP. 

1. Como servidor(ra) público(a) e cidadão (ã), que qualidades você 
destaca como necessária para gestores?

 2. Quais linhas programáticas de gestão você defende? Explique.

 3. Qual a importância da integração entre Educação Básica, Técni-
ca, Tecnológica e Licenciatura?

 4. No IFSP, o ensino, a pesquisa e a extensão estão integradas e têm 
o mesmo valor. Explique a afirmativa.

 5. Quais propostas concretas, os recursos e as maneiras de imple-
mentá-las na sua gestão?

 6. Qual a importância política do SINASEFE/SP no cotidiano dos 
servidores do IFSP?

 7. Como você pretende apoiar a dos/das servidores(as) junto ao 
SINASEFE/SP?

 8. Como o(a) candidato(a) se posiciona diante de questões como a 
desigualdade social, a questão ambiental, o racismo, a LGBTfobia e 
o machismo? Como o IFSP pode combater isso?
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 9. Qual a sua avaliação sobre a crise política brasileira e a questão 
do Ensino Público Federal, diante dos cortes de verbas, no contex-
to do PL257 e da PEC 241? Como pretende administrar caso esses 
cortes sejam aprovados?

 10. Quais as prioridades de campanha para o câmpus e Reitoria?

 11. Qual sua opinião sobre a representação sindical no Conselho de 
Câmpus (CONCAM) e CONSUP?

 12. Qual a sua visão sobre a Política de Assistência Estudantil?

 13. Qual a sua opinião sobre o Movimento Escola Sem Partido?

Agradecemos! 

Setembro de 2016                                   
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