HISTÓRICO DO CÂMPUS E SUA CARACTERIZAÇÃO

O câmpus São José dos Campos foi criado por meio do resultado de uma
parceria entre o Instituto Federal de São Paulo e a Petrobras. O termo de parceria
(comodato) foi assinado em 19 de agosto de 2011. O câmpus São José dos Campos foi
implantado em prédio edificado, na área da Refinaria Henrique Lage – Revap, Unidade
da Petrobras, localizado no Vale do Paraíba, com uma área de cerca de 35.000 m²,
composto por um conjunto de cinco prédios divididos em ambientes administrativo e
educacional, com salas de aula, biblioteca, laboratórios de informática, área de convívio,
cantina e laboratórios específicos. O início das atividades educacionais do câmpus São
José dos Campos ocorreu no 2.º semestre de 2012 e a sua estrutura organizacional foi
aprovada pela Resolução n.º 670, de 23 de maio de 2012 - (provisória), e por fim,
autorizado o seu funcionamento pela Portaria n.º 330/MEC, de 23 de abril de 2013e
pela Resolução n.º 962, de 3 de setembro de 2013, do Conselho Superior do IFSP.
O curso técnico em Administração EaD começou a ser oferecido no primeiro
semestre de 2014, e uma turma concluiu o curso. O curso técnico em Informática para
Internet EaD começou a ser oferecido no segundo semestre de 2013, duas turmas
concluindo o curso. Por fim, o curso técnico em Secretaria Escolar EaD começou a ser
oferecido no primeiro semestre de 2014, e uma turma concluiu o curso.
Os cursos técnicos concomitantes/subsequentes em Automação Industrial e em
Mecânica começaram a ser oferecidos no segundo semestre de 2012. No primeiro
semestre de 2015, teve início o curso técnico concomitante/subsequente em
Eletrotécnica.

As licenciaturas em Química e em Matemática começaram a ser oferecidas no
primeiro semestre do ano de 2016.
O curso de Engenharia de Controle e Automação começou a ser oferecido no
primeiro semestre de 2017.
Os cursos de Engenharia Mecânica e de pós-graduação lato sensu em Docência
na Educação Básica começaram a ser oferecidos no primeiro semestre de 2018.
Atualmente o câmpus São José dos Campos oferece os seguintes cursos:


Engenharia de Controle e Automação



Engenharia Mecânica



Pós-graduação lato sensu em Docência na Educação Básica



Licenciatura em Matemática



Licenciatura em Química



Técnico em Automação Industrial concomitante/subsequente



Técnico em Eletrotécnica concomitante/subsequente



Técnico em Mecânica concomitante/subsequente



Técnico em Automação Industrial integrado ao Ensino Médio



Técnico em Mecânica integrado ao Ensino Médio

A unidade possui atualmente cerca de 1.150 estudantes, matriculados no ano
letivo de 2018, e desenvolve várias atividades de iniciação científica, pesquisa e
extensão. De acordo com PDI do IFSP, no que se refere às Políticas de Pesquisa, os
Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia são verdadeiros fomentadores do
diálogo dentro de seu território. Portanto, cabe a estes provocar a atitude de curiosidade
frente ao mundo e interagir com este mundo em uma atitude própria de pesquisa.

Assim, o ato de pesquisar, nos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia,
devem vir ancorados a dois princípios: o princípio científico, que se consolida na
construção da ciência; e o princípio educativo, que diz respeito à atitude de
questionamento diante da realidade.
No mês de julho de 2017, o reitor, professor Eduardo Antônio Modena, e o
diretor geral, professor Valdeci Donizete Gonçalves, estiveram em reunião com o
prefeito do município de São José dos Campos, Felício Ramuth, onde ofertou-se um
terreno de 50 mil m², no Parque Tecnológico, para a futura construção de sede própria
do câmpus São José dos Campos.
Em 2018, iniciou-se o curso de Engenharia Mecânica, em que a sua aula magna
foi ministrada pelo deputado federal, engenheiro mecânico Eduardo Pedrosa Cury, com
o tema Internet das coisas - mudanças que ocorrerão no mundo. Neste ano, também
recebemos recursos financeiros, por emenda parlamentar do deputado Cury, o valor de
R$ 250.000,00, que foram destinados a equipamentos para laboratório e acervo
bibliográfico.
Para 2019, surgem acordos com o Parque Tecnológico, com a Prefeitura de
Taubaté e com diversas empresas e startups regionais, para o desenvolvimento de
vínculos de articulação, interação, cooperação, treinamento e aprendizagem, por meio
de estudos, pesquisas, acompanhamento de tendências e trabalhos, aos nossos alunos,
possibilitando a geração de empregos, novos negócios na região, desenvolvimento e
realização de atividades de educação e capacitação empresarial.
O câmpus São José dos Campos deverá possuir aproximadamente 1.400 alunos,
no ano de 2019.

