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A Direção-Geral do Ins tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São
Paulo - Campus Presidente Epitácio (IFSP-PEP) tomou conhecimento, na manhã
desta quarta-feira (16/11/2022), de uma mensagem encaminhada em redes
sociais com supostas denúncias a respeito da atuação de nossa unidade escolar.

Esclarece-se que o IFSP-PEP é uma ins tuição pública, laica, apar dária,
democrá ca e pautada na ampla par cipação, igualdade e representa vidade,
cujo obje vo é propiciar um ambiente educa vo que seja acolhedor,
integralizante e par cipa vo, respeitando-se a diversidade, prezando pelos
princípios de igualdade nas relações sociais, étnico-raciais e de gênero.

Será realizada a lavratura de um Bole m de Ocorrência, obje vando-se
responsabilizar os autores desta mensagem difamatória, inverídica e caluniosa, a
qual se enquadra nas comumente chamadas de “fake news”. A origem e o teor
das mensagens publicadas em redes sociais serão averiguados pelas autoridades
competentes.

É salutar apontar que o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB)
ob do pelo IFSP - PEP é superior ao da média nacional, conforme apresentado em
Nota IDEB IFSP - PEP. Ademais, destaca-se que os alunos egressos de cursos
técnicos e superiores estão empregados e em carreiras de sucesso. Além disso, os
que buscaram dar prosseguimento aos estudos estão em ins tuições
conceituadas pelo Brasil. 

Cabe ainda acentuar que três cursos superiores do Campus (Bacharelado em
Ciência da Computação, Bacharelado em Engenharia Elétrica e Licenciatura em
Pedagogia) foram recentemente reconhecidos pelo Ministério da Educação (MEC)
com nota máxima (nota 5) e os resultados apresentados pelos estudantes no
Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE) equiparam-se às
instituições de renome nacional e internacional.

Por fim, destaca-se que o IFSP é uma autarquia federal, fruto de uma polí ca
pública de Estado e não de Governo, e que pauta seus preceitos educacionais nas
legislações vigentes e diretrizes curriculares nacionais. A prá ca de criar factoides
para desacreditar as ins tuições públicas não compactua com os ideais
democráticos de nossa sociedade. 

A equipe gestora se coloca à disposição por meio do Whatsapp (18) 98102-4060
ou presencialmente para que eventuais dúvidas/esclarecimentos sejam prestados.
Além disso, disponibiliza-se um portal conhecido como “Fale com o Diretor”, no
qual a comunidade interna e externa pode enviar elogios, crí cas, sugestões e
reclamações, de maneira anônima (Fale com o Diretor).

https://pep.ifsp.edu.br/index.php/component/content/article/69-ifsp-em-acao/1777-ifsp-campus-presidente-epitacio-atinge-excelente-pontuacao-no-indice-de-desenvolvimento-da-educacao-basica-ideb-2019
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddmoi_V-mORRHK9fuT85z5uCKkzEL0kz-a5o29R9Nw4V_GdQ/viewform
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