
 

PROPOSTA PRÉVIA DE GESTÃO PARA O PERÍODO 2020/2014. 

 

ESTUDANTES: 

✓ Criar agencia de oportunidades, a fim de viabilizar oferta de 

estágios e empregos e visitas técnicas;  

 

✓ Consolidar as ações de assistência estudantil com estudo de 

viabilidade técnico-financeira para ampliar as bolsas e auxílios de 

assistência estudantil e bolsas de apoio ao ensino, pesquisa e 

extensão.  

✓ Ofertar novos cursos (Técnicos, Graduação e Pós-Graduação) a 

partir de estudos a serem elaborados pelos Grupos de Trabalho 

do campus; 

✓ Implementar serviço de atenção à saúde dos estudantes; 

 

✓ Buscar parcerias, a fim de) para compor a equipe multidisciplinar 

que o programa de assistência estudantil do IFF referencia;  

 

✓ Incentivar e viabilizar visitas técnicas e culturais; 

 

✓ Ampliar o Centro de Línguas atendendo à demanda cada vez 

mais crescente do mercado por um segundo idioma; 

 

✓ Consolidar e apoiar as atividades culturais já em 

desenvolvimento no campus e outras iniciativas que possam 

surgir, possibilitando uma formação mais integral; 

 

✓ Buscar parcerias, afim de ampliar e modernizar a biblioteca e 

construção de uma videoteca;  

 

✓ Buscar parcerias, afim de construir bloco de laboratórios para 

atender as demandas dos cursos atuais, assim como dos novos 

cursos a serem implantados;  

 

✓ Apoiar o fortalecimento do grêmio estudantil, a fim de que 

desenvolvam suas atividades;  

 

✓ Melhorar acesso internet livre; 



 

 

✓ Ampliar micródromo (ambiente informatizado para pesquisa e 

navegação);  

 

✓  Estudar a viabilidade de novos cursos semipresenciais e em 

EAD, a fim de utilizar a estrutura da Educação a Distância já 

existente no instituto;  

 

SERVIDORES: 

✓ Levantar junto aos servidores demanda de capacitação, a fim de 

que os mesmos possam desenvolver suas atividades com melhor 

qualidade; 

 

✓ Estimular o aprimoramento e ampliação dos projetos de 

extensão para produção e difusão do conhecimento e inclusão 

social; 

 

✓ Captar recursos externos por meio de Instituições de fomento 

para projetos de ensino, pesquisa e extensão; 

 

✓ Desenvolver o Programa de Qualidade de Vida no trabalho; 

 

✓ Criar estações de trabalho para os docentes, promovendo um 

ambiente propício para a realização das atividades de ensino, 

pesquisa e extensão; 

 

✓ Buscar recursos, a fim de melhorar a estrutura física da sala de 

convivência;  

 

✓ Buscar junto a Reitoria contratação de novos servidores para 

melhor estruturar os setores; 

 

✓ Equipar refeitório, a fim de atender a demanda de bem-estar dos 

discentes, servidores e contratados do campus; 

 

✓ Captar recursos, a fim de construir bloco de laboratórios para 

atender as demandas dos cursos atuais, assim como dos novos 

cursos a serem implantados, bem como bloco para os setores 

administrativos; 

 



 

PROPOSTAS DE ÂMBITO GERAL: 

✓ Nortear o planejamento estratégico do campus, alinhado ao 

Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) do IFF; 

 

✓ Desenvolver em conjunto com a comunidade, indicadores de 

gestão, a fim de acompanhar e propor melhoria para as diversas 

áreas do campus; 

 

✓ Criar uma incubadora de empresas para estimular o 

empreendedorismo; 

 

✓ Avaliar periodicamente o clima organizacional, a fim de propor 

melhorias e ressaltar os pontos relevantes; 

 

✓ Criar canal de comunicação direta com a direção geral no site do 

instituto, a fim de ouvir a comunidade interna e externa; 

 

✓ Reavaliar de forma sistemática a oferta dos cursos existentes; 

 

✓ Repensar junto a cada diretoria, o atual fluxograma do campus, 

a fim de alcançar eficiência e eficácia nos processos internos; 

 

✓ Reavaliar de forma sistemática e contínua os cursos já 

existentes, a fim de buscar melhoria contínua; 

 

✓ Elaborar Projeto Político Pedagógico do Campus com a 

participação efetiva da comunidade, por meio de discussões 

permanentes e tendo como base a realidade Local/Regional; 

 

✓ Mapear em conjunto com cada diretoria e coordenações fluxos 

de processo em cada setor, a fim de permitir um maior controle 

operacional e continuidade das atividades, por ocasião da 

remoção ou redistribuição de servidores; 

 

✓ Implementar encontros, debates e seminários com a participação 

de estudantes, professores e técnico-administrativos para o 

constante e periódico repensar de nossas políticas de gestão 

administrativa e pedagógica; 

 



 

✓ Criar grupo de trabalho permanente para monitoramento e 

proposições efetivas que possam minimizar os problemas da 

evasão e da retenção;  

 

✓ Incentivar a realização de eventos esportivos, científicos e 

culturais com planejamento prévio e a confecção do calendário 

anual de eventos; 

 

✓ Incentivar o desenvolvimento de cursos de formação inicial e 

continuada;  

 

✓ Fortalecer a pesquisa e a inovação tecnológica, especialmente, 

com a criação de cursos de graduação e pós-graduação;  

✓ Buscar experiencias exitosas de outros campi do instituto e de 

outras instituições, a fim de melhorar os processos 

administrativos e educacionais; 

✓ Melhorar a segurança de acesso ao campus; 

 

✓ Melhorar continuamente o processo democrático no campus, a 

fim de consolidar uma gestão democrática e participativa; 

 

As prévias das propostas, estarão sempre em processo de 

melhoria contínua, ouvindo a comunidade interna e externa, com o 

intuito de uma gestão participativa.  

 

Quissamã, 07 de novembro 2019. 

 

 

 

 

Prof. Luciano F. Machado 


