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Sinopse

O documentário “IFSP Câmpus Sertãozinho: a origem” aborda a 

origem do IFSP – Câmpus Sertãozinho, sob a ótica dos que 

participaram da implantação da escola na cidade, conduzindo a 

uma reflexão sobre os percursos da educação destinada a classe 

trabalhadora no Brasil, o que levou a existência do PROEJA, além 

de direcionar luz sobre os fatores que contribuíram para a 

permanência e êxito do alunos no programa.



Contextualização
O documentário é uma síntese da pesquisa de mestrado intitulada: 

“Permanência e êxito dos Egressos do PROEJA no Câmpus 

Sertãozinho do IFSP: Um resgate histórico”, que foi desenvolvida 

no período entre 2018 e 2020. 

A pesquisa, além de investigar os fatores contribuintes para a 

permanência e êxito dos alunos egressos do Curso Técnico em 

Mecânica – PROEJA, se  propôs, desenvolver um material 

educativo visando contextualizar a educação profissional no 

Brasil, cerne do PROEJA, a partir da implantação do referido curso 

na cidade de Sertãozinho. 



Ficha técnica do material educativo 

Título: IFSP Câmpus Sertãozinho: a origem

Autora: Karina Priscila Aparecida Pinto Leite

Orientadora: Amanda Ribeiro Vieira

Edição Final: Luk´s Cine Foto

Linha de Pesquisa: Organização e Memórias de Espaços Pedagógicos em 

Educação Profissional e Tecnológica. 

Área de Concentração: Educação Profissional e Tecnologia

Origem do Produto: Produto Educacional do Programa de Pós-Graduação em 

Educação Profissional e Tecnologia, desenvolvido a partir da pesquisa, que 

resultou a Dissertação de Mestrado intitulada: “Permanência e êxito dos Egressos 

do PROEJA no Câmpus Sertãozinho do IFSP: Um resgate histórico”

Público Alvo: Docentes, Discentes, Técnicos-Administrativos e Comunidade Local

Categoria do Produto: Telefilme 

Duração: 81 minutos

Finalidade: O fortalecimento da memória coletiva do Câmpus Sertãozinho e a 

conscientização do contexto histórico de sua criação como ferramenta para 

combater a evasão escolar no PROEJA.

Validação: O documentário foi validado por três professores doutores, que 

participaram da banca  de defesa da dissertação.  

Disponibilidade: Disponível no canal do YouTube, no link: 

https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR2eVg8IAzN72oEuSe_uc7UNvp2nxWFP

KMHNoWg9VzVn0QIMFFWxGQiTTkU&v=Py2Swo5CrCI&feature=youtu.be

Divulgação: Mídia digital

Idioma: Português

Local, Ano: Sertãozinho, São Paulo, Brasil, 2020

https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR2eVg8IAzN72oEuSe_uc7UNvp2nxWFPKMHNoWg9VzVn0QIMFFWxGQiTTkU&v=Py2Swo5CrCI&feature=youtu.be


Como utilizar esse o documentário

O documentário é um convite à reflexão sobre a trajetória da educação profissional no Brasil. A

contextualização histórica desta trajetória, relacionada a implantação do Câmpus Sertãozinho e do

PROEJA, possibilita compreender como se dá, na prática, as influências acarretadas pelas políticas

públicas governamentais.

Sendo assim, além de uma ampla ferramenta de comunicação, é um material educativo, que objetivado:

ao debate, à rodas de conversas, à propostas de integração, poderá cumprir com o ideário da politécnica,

desenvolvendo todas as potencialidades humanas.
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