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Ref.: Carta de Adesão do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) ao Consortium e-Planning

 

Caro Secretariado do Consortium e-Planning,

 

1. Solicito a adesão do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) ao Consortium e-Planning.

2. O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo – IFSP é organizado em estrutura de multicampi, com 5.360
servidores, dos quais 3.288 docentes e 2.072 técnicos administrativos, conta com 37 campi distribuídos pelo Estado de São Paulo e cerca
de 62.000 estudantes. A Reitoria está situada na Cidade de São Paulo, capital do Estado.

3. O IFSP é uma autarquia federal de ensino, fundada no ano de 1.909 como Escola, transformando-se em Instituto em dezembro de 2.008.

4. Em sua atuação, o IFSP tem como princípios norteadores: compromisso com a justiça social, a equidade, a cidadania, a ética, a
preservação do meio ambiente, a transparência e a gestão democrática; a verticalização do ensino e sua integração com a pesquisa e a
extensão, a eficácia nas respostas de formação profissional, difusão do conhecimento científico e tecnológico e suporte aos arranjos
produtivos locais, sociais e culturais; inclusão de pessoas com necessidades educacionais especiais e deficiências específicas; bem como a
natureza pública e gratuita do ensino, sob responsabilidade da União.

5. Dentre os objetivos organizacionais, o IFSP desenvolve cursos presenciais e virtuais (EAD) de educação profissional técnico de nível
médio, cursos de educação superior em tecnologia, licenciatura, bacharelado e engenharias. Cursos de pós-graduação lato sensu e stricto
sensu; cursos de formação inicial e continuada de trabalhadores, tendo como objetivo a capacitação, o aperfeiçoamento, a especialização e a
atualização de profissionais, em todos os níveis de escolaridade, nas diversas áreas da educação profissional e tecnológica, inclusive nas
áreas de comércio, serviço e turismo; promove o desenvolvimento de pesquisas e projetos de extensão, estimulando o desenvolvimento de
soluções técnicas e tecnológicas, em articulação com o mundo do trabalho e os segmentos sociais, estendendo seus benefícios à
comunidade, bem como, estimula e apoia processos educativos que levem à geração de trabalho e renda e à emancipação do cidadão na
perspectiva do desenvolvimento socioeconômico local e regional.

6. O IFSP tem especial interesse na pesquisa do aperfeiçoamento do uso das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) para
promover o desenvolvimento social e inclusão informacional/social.

7. A inserção do IFSP no Consortium e-Planning proporcionará a participação do mesmo em atividades de ensino, extensão e pesquisas
conjuntas com renomadas instituições internacionais no âmbito do e-Planning.

8. Nesse sentido, será possível elaborar e desenvolver pesquisas conjuntas, produção científica diversificada como artigos, livros, eventos,
materiais didáticos, etc., bem como mobilidade presencial e virtual de estudantes e docentes dos cursos entre o IFSP e as instituições do
Consortium.  Também será possível a participação do IFSP com os demais membros do Consortium e-Planning em propostas de
financiamento à pesquisa na Europa e na América Latina, ampliando assim o conceito e impactos dessas propostas.

9. Além disso, a pesquisa e projetos de extensão em e-planning no Brasil auxiliará a encontrar soluções para os nossos próprios desafios
sociais, bem como possibilitará a criação de uma rede de experiências e conhecimentos compartilhados.

10. A implantação dessa proposta é muito importante para a estratégia de internacionalização do IFSP, pois abrange múltiplas dimensões
da missão da instituição a serem desempenhadas em uma universidade europeia tradicional e de excelência mundial. Também poderá



facilitar o diálogo com outras instituições internacionais.

11. Por fim, cabe reafirmar que a presente carta de adesão estabelece a participação do IFSP no Consortium e-Planning, a partir da qual
serão celebrados acordo de cooperação, definindo-se direitos, obrigações e responsabilidades dos partícipes em comum acordo e planos de
trabalho conjunto que trarão o detalhamento das atividades a serem desenvolvidas.

12. Para facilitar a comunicação, nomeio o Professor Eberval Oliveira Castro como o contato institucional da nossa instituição para as
questões relacionadas ao Consortium e-Planning. Suas informações de contato são: +55 (19) 98412-0053 e email eberval@ifsp.edu.br.

13. Sem mais para o momento, estamos á disposição para maiores esclarecimentos.

 

Cordialmente,

Assinado eletronicamente,

Eduardo Antonio Modena

Reitor

IFSP
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