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Após quatro anos como estudante da antiga Escola Técnica Federal de Campos - ETFC e 27 anos como 

servidor, divididos entre o Escola Técnica Federal de Campos - ETFC e o atual Instituto Federal Fluminense - 

IFFluminense, onde atuei na coordenação de cursos técnicos e superiores, e em cargos de direção em alguns 

campi e na Reitoria, venho mais uma vez me colocar à disposição da instituição para propor um novo projeto 

para o Campus Avançado São João da Barra - CASJB. Dos campi do IFFluminense, o CASJB apresenta 

naturalmente grande potencial para atendimento de uma crescente demanda no município em função do 

Complexo do Porto do Açu, por outro lado haverá substancial aumento das demandas sociais, considerando 

os seguimentos já fragilizados como a agricultura familiar, especialmente os produtores rurais do 5º e 6º 

Distritos e os pescadores artesanais do município. Para cumprir esse papel, o CASJB precisará de novas 

estratégias internas, de união e engajamento dos servidores, e externas buscando parcerias com outros 

campi do IFFluminense, com o poder público municipal/estadual e com empresas da região.  

Trajetória Institucional 

Ao longo dos 27 anos de instituição, atuei como docente nos cursos técnicos em Edificações, Estradas, Meio 

Ambiente e Segurança do Trabalho; na graduação nos cursos de Geografia, Arquitetura, Agroindústria e 

Engenharia Ambiental; na pós-graduação lato-sensu em Educação Ambiental e Gestão e Sustentabilidade de 

Recursos Hídricos; nos Mestrados em Engenharia Ambiental - PPEA, Educação Profissional e Tecnológica - 

ProfEPT, e em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação – ProfNIT; e em 2020 

atuarei como docente do primeiro Doutorado Profissional do IFFluminense em Modelagem e Tecnologia 

para o Meio Ambiente Aplicadas em Recursos Hídricos (AmbHidro). Também atuei na gestão como 

Coordenador dos cursos técnicos de Meio Ambiente e Construção Civil; Coordenador dos Cursos de 

Graduação em Agroindústria; Coordenador do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Educação Ambiental; 

Coordenador Adjunto do mestrado em Engenharia Ambiental – PPEA. Em Cargos de Direção atuei como 

Diretor Geral da Unidade de Pesquisa e Extensão Agroambiental – UPEA; fui o diretor que aprovou e 

implantou o Polo de Inovação Campos dos Goytacazes – PICG; atuei como Diretor de Pesquisa e Pós-

Graduação do Campus Campos Centro; e atualmente sou o Pró-Reitor de Pesquisa, Extensão e Inovação do 

IFFluminense.  Portanto, sinto-me preparado para assumir este novo desafio. 

A nossa proposta de projeto, sucintamente descrita a seguir, tem a pretensão de tornar o CASJB uma das 

referências em ensino, pesquisa, extensão, inovação, gestão e empreendedorismo na região. 

 

 Propostas de Gestão: 

 

 Gestão Sustentável e Participativa – dialogar com a comunidade interna e externa; 

 Implantar setor de Ouvidoria no CASJB; 

 Fortalecer a autonomia do campus, através do Conselho de Campus; 

 Fortalecer a participação da sociedade no Conselho de Campus; 

 Divulgar os calendários de reuniões ordinárias Gestão (semanais) e junto à Comunidade 

(bimensais), além de publicizar as decisões definidas neste âmbito; 
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 Reuniões anuais de planejamento - ações e orçamento para ano seguinte; 

 Captação de Recursos Externos: via Fundação Pro-IFF; agências de fomento; parcerias com 

empresas e instituições públicas e privadas da região; 

 Parcerias público-privadas visando a melhoria da infraestrutura do campus; 

 Fortalecer a inserção local e regional, buscando parcerias com os campi do IFFluminense e com 

instituições coirmãs (UENF, UFF, UFRRJ, UERJ, UFRJ); 

 Fortalecer e ampliar parcerias com a prefeitura de São João da Barra; 

 Promover a avaliação/revisão PDI/PPI – CASJB. 

 Desenvolver projeto de sustentabilidade do CASJB: uso intensivo de energias renováveis (solar e 

eólica); racionalização do uso de água; gestão dos resíduos sólidos; implantação da Agenda 

Ambiental da Administração – A3P; 

 Defesa do campus no que diz respeito a questão da distribuição orçamentária junto ao Colégio de 

Dirigentes; 

 Interlocução junto ao poder executivo e legislativo federal para obtenção de emendas 

parlamentares; 

 

 Propostas de Infraestrutura: 

 Conclusão do prédio administrativo - emenda parlamentar; 

 Buscar recursos para construir o Restaurante do CASJB; 

 Buscar recursos para construir o Ginásio Poliesportivo do CASJB; 

 Buscar recursos para construir o Auditório do CASJB; 

 Buscar recursos para equipar os laboratórios do CASJB; 

 Melhorar a Iluminação do CASJB e no acesso a BR 356; 

 Instalar Sistema de câmeras para melhorar a segurança do campus; 

 Implementar um controle de entrada e saída de veículos através de adesivos de identificação; 

 Buscar, junto à Reitoria, recursos para a renovação da frota de veículos. 

 

 Propostas de Ensino: 

 

 Fortalecer a indissociabilidade ensino, pesquisa e extensão – Projetos integradores (Projetos de 

Ensino, Permanência e Êxito - PEPE); 
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 Alocar recursos de custeio e material permanente para Projetos integradores (Projetos de Ensino, 

Permanência e Êxito - PEPE); 

 Implantação da TECNOTECA - projeto de ensino para professores da Rede Pública - sala de aula 

interativa e com ambiente futurístico, espaço de aprendizagem e produção de conhecimento 

desenvolvido e implantado no campus Itaperuna; 

 Implantar Curso Superior no CASJB a partir de consulta interna, externa, com avaliação das 

demandas regionais; 

 Promover a verticalização do ensino no campus; 

 Implantar metodologias modernas de ensino estudadas e desenvolvidas nos mestrados na área de 

ensino do IFFluminense; 

 Estabelecer metas de melhoria nas taxas de permanência e êxito discentes, por meio de ações 

conjuntas com docentes, TAEs e discentes, na promoção de metodologias de ensino e 

acompanhamento acadêmico dos discentes; 

 Avaliar, junto à comunidade interna e externa, continuamente, os cursos ofertados em andamento 

e a proposição de novos cursos; 

 Avaliar a viabilidade, junto à comunidade interna e externa, da mudança de oferta de vagas do 

Curso Técnico Integrado em Construção Naval para o Curso Técnico Integrado em Mecânica com 

habilitação em Máquinas Navais; 

 Avaliar a viabilidade, junto à comunidade interna e externa, da mudança de oferta de vagas do 

Curso Técnico Concomitante em Eletromecânica para o Curso Técnico Integrado em Eletrotécnica; 

 Desenvolver programa de acompanhamento de egressos; 

 Estruturar o Ensino à Distância no CASJB; 

 Fortalecer o Centro de Oportunidades do Campus; 

 

 Propostas de Pesquisa: 

 

 Implantar o Laboratório Multidisciplinar de Pesquisa no CASJB; 

 Implantar Espaço da Ciência no CASJB a partir de construção coletiva com servidores; 

 Incentivar a Pesquisa Aplicada no município de São João da Barra realizada no CASJB; 

 Buscar parcerias com Instituições Públicas e Privadas no fomento da Ciência e Tecnologia; 

 Incentivar a captação de recursos da FAPERJ/CNPq/outros; 



 
 

 

4 
 

 

 Propostas de Extensão: 

 

 Implantar a Rádio Comunitária Universitária – “Filhão”; 

 Ampliar os projetos de Arte e Cultura; 

 Promover capacitações periódicas na Rede Pública municipal e estadual em São João da Barra; 

 Desenvolver projeto de fortalecimento de academias abertas de ginástica com a realização de 

capacitação dos profissionais do município; 

 Implantar no CASJB o projeto Caravana da Ciência, desenvolvido no Campus Cabo Frio, tendo os 

estudantes como protagonistas;  

 Implantar no CASJB o Museu das Águas - Baixo Paraíba do Sul, resgatando a Memória e a História 

do rio Paraíba do Sul e das comunidades que abriga em suas margens; 

 Retomar o Programa Mulheres Mil e o Programa de Certificação Profissional e Formação Inicial e 

Continuada – CERTIFIC no CASJB, em atendimento às comunidades rurais, aos pescadores artesanais 

e comunidades carentes do município; 

 Incentivar a realização de cursos de extensão para atendimento às demandas regionais; 

 Promover Cursos FIC - EJA, no CASJB, em parceria com a Prefeitura Municipal, visando a 

profissionalização dos alunos que cursam a Educação de Jovens e Adultos em São João da Barra; 

 Promover intercâmbio com os campi do IFFluminense para capacitação de servidores do CASJB em 

instalação de energia fotovoltaica; 

 Realizar em 2020 a Feira de ciências itinerante da UENF no CASJB; 

 Promover visitas das Instituições Públicas e Privadas dos seguimentos da indústria, comércio e 

serviços que tenham alguma relação com os cursos do CASJB; 

 

 Propostas de Inovação e Empreendedorismo: 

 

  Implantação de "Empresas juniores" para estudantes de nível técnico - Mini-empresa da Junior 

Archivement - https://www.jabrasil.com/ (cursos: Mulheres Empreendedoras; Startapp; 

Miniempresa; Innovation Camp; Minha Ideia De Negócio; Liderança Comunitária; Ja Startup; Girl For 

It; Economia Pessoal e outros);  

https://www.jabrasil.com/
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 Realizar no CASJB cursos da TecCampos – incubadora do IFFluminense (Programa de Difusão da 

Cultura Empreendedora; Plano de Negócios; Programa de Incubação; Programa de Pré-aceleração); 

 Promover eventos de empreendedorismo junto com a Semana Acadêmica do CASJB;  

 Incentivar a realização de projetos de Inovação dos servidores/estudantes junto a empresas do Porto 

via Polo de Inovação Campos dos Goytacazes (PICG); 

 Promover a capacitação para servidores e estudantes do CASJB no PICG; 

 Desenvolver um Polo Tecnológico no CASJB a fim de desenvolver projetos de PD&I em parceria com 

empresas da região; 

 

 Propostas para os Estudantes 

 

 Fortalecer o Conselho de Alunos Representantes de Turma-CART; 

 Ampliar a abrangência do Programa de Assistência Estudantil e o acompanhamento aos estudantes; 

 Promover a qualidade de permanência dos estudantes no ambiente escolar; 

 Desenvolver programa de qualidade de vida voltado para a comunidade acadêmica; 

 Implantar projetos de Esporte e Lazer; 

 Implantar Espaço de Convivência dos estudantes no Campus;  

 Melhorar estrutura para esporte no campus - futebol society, vôlei, musculação e outros e 

vestiários; 

 Ampliar e Fortalecer as viagens técnicas para fins de formação dos estudantes; 

 Captar bolsas para estudantes que atuam nos projetos integradores (projetos de Ensino, 

Permanência e Êxito - PEPE); 

 Reivindicar por melhorias no atendimento no transporte Municipal - ênfase 5° e 6° distritos junto a 

Prefeitura Municipal; 

 Implantar a Rádio Comunitária Universitária – “Filhão” no CASJB tendo como protagonistas os 

estudantes; 

 Buscar a Universalização da Alimentação Escolar a partir da implantação do restaurante do CASJB; 

 Adquirir produtos alimentícios da Agricultura Familiar Regional a partir de Chamadas Públicas 

utilizando recursos disponibilizados pelo FNDE via PNAE. 
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 Propostas para os Servidores 

 

 Promover a participação dos servidores na gestão – gestão participativa; 

 Incentivar a coordenação/participação dos servidores em projetos de ensino, pesquisa e extensão; 

 Implantar no CASJB o Programa de Qualidade de Vida para Servidores; 

 Incentivar a capacitação para qualificar o quadro de servidores no CASJB; 

 implementar gabinetes para docentes no CASJB. 


