
2 CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE

2.1 O campus na cidade

Inicialmente denominada Bela Floresta, o então Distrito de Pereira Barreto começa a

receber grande mão-de-obra para a construção da Usina Hidrelétrica em 15 de outubro de

1968, que passa a ser chamada de Ilha Solteira em 1989, nome dado devido a uma ilha fluvial

do Rio Paraná com o mesmo nome. A cidade foi construída pela Companhia Energética de

São Paulo - CESP por meio de um planejamento urbano, quando em 30 de dezembro de 1991

recebe sua emancipação.

A nomenclatura das vias e logradouros foram definidas em 1970, tendo como

parâmetro o mapa do Brasil, onde cada Alameda corresponde a um Estado e cada quadra, com

vias denominadas de Passeio receberam nomes de municípios.

Após sua emancipação teve sua estrutura imobiliária modificada, manifestando sua

autonomia, e a partir de 2000 foi elevada à categoria de Estância Turística.

Ilha solteira possui uma área territorial de 652,641km² e densidade demográfica de

38,42 hab/km². Em 2021, sua população foi estimada em 26.886 pessoas, segundo dados do

IBGE . No censo de 2010 apresentava o índice de desenvolvimento urbano municipal de

0,812.

Figura 2 - População estimada de Ilha Solteira.

Fonte: IBGE, [2021?].

A cidade localiza-se no extremo noroeste do estado de São Paulo, na margem paulista

do Rio Paraná, próximo ao encontro dos rios Tietê e Paraná e à divisa com o Estado do Mato

Grosso do Sul, é uma das mais importantes da hidrovia Tietê-Paraná, principal meio de

transporte do Mercosul. Tem como municípios limítrofes: Selvíria-O(MS); Suzanápolis;

Rubinéia; Pereira Barreto; Itapura e Andradina.

Figura 3 - Localização de Ilha Solteira no mapa.
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Fonte: Google, c2022.

O PIB per capita de Ilha Solteira indicado pelo IBGE de 2019 foi de R$ 24.339,08 e

sua economia baseada na Agricultura e Pecuária (feijão e milho), na Indústria, no Comércio e

Serviços e na Usina Hidrelétrica de Ilha Solteira, que faz parte do Complexo Urubupungá o

sexto maior complexo hidrelétrico do mundo. A Usina atualmente é gerenciada pela China

Three Gorges Corporation - CTG-BR.

Com relação a Educação, a taxa de escolarização de 6 a 14 anos de idade está em

99,3%, a cidade conta com 11 escolas de ensino fundamental e 7 escolas de ensino médio,

dentre elas duas escolas de ensino profissionalizante (ETEC e o IFSP). O município dispõem

de instituições de ensino superior como a Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita

Filho (UNESP), que oferta 470 vagas por ano para seus nove cursos de graduação e nove

cursos de pós-graduação, fazendo da cidade um polo universitário, além da Faculdade de Ilha

Solteira (FAISA) do grupo União das Instituições Educacionais de São Paulo (UNIESP), que

também oferta cursos de Ensino Superior.

Como Instância Turística, a cidade oferece rios e praias fluviais, carnaval universitário

e festival de MPB, visitas guiadas pela Usina Hidrelétrica e ao Centro de Conservação da

Fauna Silvestre. O plano diretor de Turismo (2016-2025) tem como objetivo tornar a cidade

um polo regional de turismo técnico-científico, de pesca esportiva e náutico até o ano 2025.
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Atualmente, o câmpus possui 184 alunos regularmente matriculados nos cursos

técnicos integrados ao ensino médio. A sua maioria oriunda dos municípios de Ilha Solteira,

Pereira Barreto, Itapura, Selvíria e Suzanápolis.

Desse universo de estudantes, 73% declararam que cursaram as séries iniciais do

ensino básico em escola pública e 27% em escola privada.

O Câmpus Avançado Ilha Solteira do Instituto Federal de Educação, Ciência e

Tecnologia de São Paulo (IST-IFSP), faz parte do programa de expansão da rede federal de

ensino com funcionamento autorizado em 21 de janeiro de 2015.

A instituição iniciou suas atividades de ensino, em Ilha Solteira, no 2º semestre de

2014, com a nomeação da coordenação de implantação, e a oferta de 60 (sessenta) vagas,

distribuídas em duas turmas de cursos de extensão, inicialmente desenvolvido nas

dependências da Faculdade de Engenharia de Ilha Solteira da UNESP.

Em 17 de dezembro de 2015, o prédio da extinta Fundação Municipal de Educação e

Desenvolvimento Social de Ilha Solteira (FUNEDISA) foi doado ao IFSP para a instalação do

Câmpus Avançado Ilha Solteira. 

No ano de 2015 foi firmado convênio entre a Prefeitura Municipal de Ilha Solteira e o

IST-IFSP prevendo a oferta de cursos em parceria entre as duas instituições, na qual foram

oferecidos seis cursos de extensão na modalidade de FIC, com 280 vagas distribuídas em 17

turmas, ministrados no mesmo ano. 

No ano de 2015 foram realizadas as audiências públicas para definição do eixo

tecnológico e dos cursos técnicos regulares a serem implantados no Câmpus Avançado Ilha

Solteira. As audiências foram realizadas de acordo com as normativas da Portaria IFSP nº

1091 de 17 de março de 2015, que estabelece os parâmetros de organização e funcionamento.

Como resultado foi definido o eixo tecnológico de Infraestrutura/Construção Civil e o curso

Técnico em Edificações, na modalidade Concomitante/Subsequente como o primeiro curso

técnico a ser implantado no município pela instituição.

No ano de 2016 foram ofertadas em parceria com a prefeitura municipal (Lei nº 2234

de 08 de janeiro de 2016) 460 vagas em cursos de extensão na modalidade FIC, distribuídas

em 28 turmas e 12 cursos. 

Ainda no ano de 2016, através da Resolução IFSP nº 039/2016, de 07 de junho de

2016 foi aprovado no Conselho Superior (CONSUP) do IFSP o Projeto Pedagógico e a

implantação do Curso Técnico em Edificações na modalidade Concomitante/Subsequente. A

primeira turma do referido curso teve início em 03 de agosto de 2016 com a oferta de 40
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vagas no período noturno. A relação candidato/vaga neste primeiro processo seletivo foi de

5,70.

Com o convênio nº 001/2017, de 21 de fevereiro de 2017, entre a prefeitura municipal

e o IST-IFSP, foi possível a continuidade das ações de extensão com a oferta de 184 vagas

distribuídas em nove turmas e sete cursos. 

Em 2017, atendendo as definições provindas das audiências públicas de 2015, foram

aprovadas as implantações dos cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio em Edificações e

Desenho de Construção Civil para o primeiro semestre de 2018, respectivamente as

Resoluções nº 079/2017 e 080/2017 de 05 de setembro de 2017. Os cursos técnicos integrados

tiveram início em 05 de fevereiro de 2018.

Com o advento da implantação dos cursos técnicos integrados ao ensino médio no

primeiro semestre de 2018 foi ampliado o quadro de servidores no Câmpus, principalmente

no que tange aos servidores docentes. Dessa forma foi possível ampliar a oferta de cursos de

extensão na modalidade FIC, ofertando 1115 vagas distribuídas em 39 turmas e 26 cursos,

bem como atividades de pesquisa.

Em 2020, devido a Pandemia, não foram ofertados cursos de extensão, e os cursos

regulares integrados ao ensino médio tiveram continuidade com o ensino remoto emergencial.

No ano de 2020 houve a conclusão das duas primeiras turmas dos cursos Técnicos Integrados

com índice de conclusão foi de 62,5% dos ingressantes, sendo que destes 70% conseguiram

aprovação em cursos de nível superior.

2.2  Estrutura Física (espaço físico: quantidades, tamanhos)

 

O Câmpus Avançado Ilha Solteira está situado na Alameda Tucuruí, nº 164, na zona

norte do município de Ilha Solteira. A edificação foi construída pela Prefeitura Municipal de

Ilha Solteira com inauguração em outubro de 1995, a qual foi doada para o Instituto Federal

de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo – IFSP em 29 de fevereiro de 2016.

A área construída do prédio principal é de 2.572,23 m², sendo 1.293,74 m² no

pavimento térreo e 1.278,49 m² no pavimento superior, e seu respectivo terreno, constante do

Lote 01 da Quadra TU-D2, do loteamento denominado Ilha Solteira, perímetro urbano, com

área total de 7.189,07 m².

Além da citada edificação, averbada, houve uma ampliação do imóvel inaugurada em

22 de outubro de 1999, que se refere à construção do galpão térreo nos fundos do terreno, com

área de 1.064,67 m²; totalizando a área construída de 3.636,30 m².
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O IFSP Câmpus Avançado Ilha Solteira ainda possui uma área de 11.540,52 m², que

foi doada pela Prefeitura Municipal em 16 de setembro de 2019, na qual foi realizada a

construção da quadra poliesportiva. A distribuição da estrutura é composta de 1:

Pavimento Térreo:

●01 refeitório;

●01 banheiro feminino;

●01 banheiro masculino;

●01 banheiro comum;

●01 secretaria;

●01 sala dos assistentes de alunos;

●01 sala da equipe pedagógica;

●01 banheiro da equipe pedagógica;

●01 laboratório de educação física;

●01 sala de estudos;

●01 depósito terceirizado - limpeza;

●03 salas de aula (01 Tecnoif);

●01 terceirizado - limpeza;

●01 área de convivência;

●01 lab de informática; e

●01 biblioteca (436 títulos com 1.150 exemplares, 10 revistas

multidisciplinares, 28 jogos e 115 jogos/materiais da matemoteca).

Galpão Térreo:

●01 laboratório de construção civil;

●01 laboratório ensaios estruturais;

●01 área técnica;

●01 cozinha;

●01 espaço destinado ao futuro refeitório;

●01 almoxarifado TI e ensino (livros);

●01 almoxarifado do câmpus;

●01 pátio/veículo oficial;

●01 banheiro masculino;

●01 banheiro feminino;

1 A caracterização dos ambientes e seus respectivos patrimônios estarão dispostos em anexo.
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●01 depósito com itens da prefeitura; e

●01 almoxarifado de manutenção.

Pavimento Superior:

●02 laboratórios de informática;

●01 laboratório de desenho;

●01 grêmio estudantil;

●01 laboratório de humanas;

●01 laboratório de artes;

●01 direção - administração;

●02 banheiros internos;

●01 tecnologia da informação - TI;

●04 salas de aula;

●01 sala de atendimento ao aluno;

●01 sala dos professores;

●01 sala de reuniões;

●01 banheiro feminino; e

●01 banheiro masculino.

 

2.3 Equipe escolar (quantidade/formação/atuação) 

A tipologia do Câmpus Avançado Ilha Solteira é 20/13, que corresponde ao quadro de

20 docentes e 13 técnicos administrativos (Portaria nº 246, de 15 de abril de 2016), sendo que

a sua composição de dimensionamento de cargos e funções é apresentado na Tabela 1.

Tabela 1 - Composição de dimensionamento de cargos e funções.

Tipologia IF Câmpus
Avançado - 20/13 Qtde. Cargos/Funções - IST (2021)

TAE - C 2 -

TAE - D 8 -

TAE - E 3 -

EBTT 22 -

CD-03 1 Diretor Geral - DRG

CD-04 1 Diretor Adjunto Educacional - DAE
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Tipologia IF Câmpus
Avançado - 20/13 Qtde. Cargos/Funções - IST (2021)

FG-02 2

Coordenador de Registros Escolares - CRE

Coordenador Administrativo - CAD

FG - 01 1 Coordenador do NAPNE

FCC 2
Coordenador do Curso de Edificações

Coordenador do Curso de Desenho de Construção Civil

Fonte: autoria própria.

Na tabela 2 apresenta-se a relação de servidores com o cargo/função o qual ocupam e

sua respectiva titulação e área de formação.

 

Tabela 2 - Relação de servidores com cargo/função, titulação e área de formação.

Servidor Cargo/Função Titulação Área

Adauto Nunes da
Cunha Docente - EBTT Mestre Matemática

Adhemar Watanuki
Filho Docente - EBTT Doutor Engenharia Civil

Adriana Maria Pereira Docente - EBTT Doutora Engenharia Civil

Aline Borges de
Souza Arruda

Assistente em
Administração Graduação -

Anderson Augusto
Freitas Docente - EBTT Mestre Física

Beatris Mariano de
Souza

Técnica em Assuntos
Educacionais Graduação -

Breno Padovezi
Rocha Docente - EBTT Doutor Engenharia Civil

Bruno Marques Assistente de alunos Graduação -

Carlos Henrique Rossi Docente - EBTT Mestre Engenharia Civil

Cíntia Martins
Sanches Docente - EBTT Doutora Português/Inglês
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Servidor Cargo/Função Titulação Área

Daniella Cristini
Fernandes Pedagogo-Área Mestre -

Eduardo Roberto
Mendes Docente - EBTT Mestre Geografia

Elisangela Rocha da
Costa Assistente em Adm. Especialista -

Fabio Akira Shishito Docente - EBTT Doutor Sociologia

Frank Seiji Tame Docente - EBTT Mestre Português/Espanhol

Jaqueline dos S. C.
Campos

Assistente em
Administração Especialista -

João Carlos Gardini
Santos Bibliotecário Doutor -

João Victor Fazzan Docente - EBTT Doutor Engenharia Civil

Lucas de Jesus Lima Téc.Tecnologia da
Informação Graduação -

Luiz Fernando
Postingel Quirino

Téc.Tecnologia da
Informação Especialista -

Maicon Jose
Fortunato Docente - EBTT Mestre Filosofia

Marcelo de Souza Assistente de aluno Graduação -

Marcos da Cruz A.
Siqueira Docente - EBTT Doutor História

Mauricio Antonio S.
Junior

Docente - EBTT -
FCC Mestre Engenharia Civil

Nayra Yumi
Tsutsumoto Docente - EBTT Mestre Arquitetura e

Urbanismo

Paulo Anderson
Martins

Assistente em Adm. -
CAD Especialista -

Priscila Adriana Rossi Docente - EBTT -
DAE Mestre Biologia

Priscila Borges Alves
Oliveira Docente - EBTT Doutora Engenharia Civil

Rafael Braganceiro
Santin Técnico de laboratório Especialista -
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Servidor Cargo/Função Titulação Área

Robson Piacente
Alves Docente - EBTT Mestre Matemática

Rogerio J. de A.
Meirelles Docente - EBTT Doutor Educação Física

Rosa Amelia Barbosa Docente - EBTT Doutora Arte

Wilhan Donizete
Goncalves Nunes Docente - EBTT Doutor Química

William Velozo
Francioni

Trad. e Int. de Ling.
Sinais - CRE Mestre -

Wilson Jose da Silva Docente - EBTT -
DRG Doutor Engenharia Civil

Fonte: autoria própria.

Nas figuras 4 e 5 observam-se os gráficos a relação de servidores com o cargo/função

o qual ocupam e sua respectiva titulação e área de formação.

Figura 4 - Gráfico referentes ao nível de formação dos servidores docentes.

Fonte: autoria própria.

Figura 5 - Gráfico referente ao nível de formação dos servidores técnicos-administrativos.
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Fonte: autoria própria.

Na tabela 4 apresenta-se a relação dos serviços terceirizados executados no campus.

Tabela 3 - Serviços terceirizados.

Empresa Serviços Qtde. de
servidores Contrato

RCA Serviços de Limpeza Predial
Ltda. Portaria 2 14-154/2018

Lideração Limpeza e Conservação
Ltda. Limpeza 4 59-154/2016

Fonte: autoria própria.

Por fim, na figura 6 apresenta-se a estrutura organizacional (organograma) do campus.

Figura 6 - Estrutura organizacional (organograma).

Fonte: Instituto Federal de São Paulo, [2021?].

MI
NU
TA



REFERÊNCIAS

Ilha Solteira, SP, 15385-000. In: GOOGLE MAPS. [S. l.]: Google, c2022. Disponível em:
https://bit.ly/3QipVQV. Acesso em: 4 ago. 2022.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Ilha Solteira: cidades e
estados. Rio de Janeiro: IBGE, [2021?]. Disponível em: https://bityli.com/tmNyeT. Acesso
em: 4 ago. 2022.

INSTITUTO FEDERAL FEDERAL DE SÃO PAULO. Organograma. São Paulo: IFSP,
[2021?]. Disponível em: https://bit.ly/3oTr9q6. Acesso em: 4 ago. 2022.

MI
NU
TA

https://bit.ly/3QipVQV
https://bityli.com/tmNyeT
https://bit.ly/3oTr9q6

